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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยก่อตั้งโดยคณะนักบวชหญิงคาทอลิก นามว่า คณะอุร์สุลิน โดยมีวตั ถุประสงค์ที่
จะให้การศึ กษาอบรมแก่ เด็กและสตรี เพื่อการยกสถานภาพของสตรี ฝึ กอบรมให้เด็กหญิงเคารพในศักดิ์ ศรี ของ
ตนเอง พัฒนาศักยภาพความเป็ นผูน้ าในครอบครัวและสังคม เป็ นภรรยาและมารดาที่ดี เป็ นผูม้ ีความรู ้คู่กบั คุณธรรม
รู้จกั รักและรับใช้
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยเป็ นโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัด สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ ทาการสอนเฉพาะนักเรี ยนหญิงตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 534 ถนนเพลิ นจิต แขวงลุ มพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
บนเนื้ อที่ 18 ไร่ เศษ ซึ่ งอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ : 0 - 2252 – 6316,
0 - 2252 - 6524, 0 - 2254 - 9724 โทรสาร : 0 - 2253 - 9785, 0 - 2255 - 2023
แผนผังแสดงสถานที่ต้ งั โรงเรี ยน
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน
 ปรัชญา
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยน คือ
อบรมเสริ มคนให้ครบ
ประสบธรรมอันสู งส่ ง
ปั ญญาแตกฉานมัน่ คง
เสริ มส่ งเป็ นคนจนสมบูรณ์
หลักการพื้นฐานของการศึกษาอุร์สุลินอยู่ที่ว่ามนุ ษย์ทุกคนมี คุณค่าและมีศกั ดิ์ ศรี ดังนั้นการจัดการศึกษา
ต้องสะท้อนคุณค่าอันสู งส่ งยิง่ นี้ ด้วยการให้ความสาคัญของการเคารพในศักดิ์ศรี รักและเอาใจใส่ นกั เรี ยนแต่ละคน
และสอนให้นกั เรี ยนแต่ละคนเห็นคุณค่าของตนเองและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของบุคคลอื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึง
ความจริ งอันนี้ภาคปฏิบตั ิเป็ นหัวใจสาคัญ
โรงเรี ยนเน้นศักดิ์ศรี ของความเป็ นหญิง การเคารพและให้เกียรติแก่สตรี และการช่วยเหลื อสตรี ที่ถูกกดขี่
ข่มเหง และเป็ นทาสของสังคม
โรงเรี ยนให้ความสาคัญกับการอบรมกิ ริยามารยาทที่งดงามของกุลสตรี ไทย ความนุ่ มนวลในกิ ริยา วาจา
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
โรงเรี ยนมุ่งเน้นความมี ระเบียบวินยั ในตนเอง ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตรงต่อเวลา อดทน การรู ้ จกั รั กษา
ความสะอาด การประหยัดและอดออม ทั้งนี้ โดยอาศัยคุณธรรมเหล่านี้ นาสู่ ไปความไม่เห็นแก่ตวั และอิสรภาพที่
แท้จริ งจากกิเลสต่างๆ อันจะทาให้สามารถรับใช้ผอู ้ ื่นได้
โรงเรี ยนต้องการให้ศาสนาเป็ นพื้นฐานและเป็ นแกนกลางของพัฒนาการทางจิตวิญญาณอันนาสู่ ทศั นคติใน
การเลือกตัดสิ นใจและปฏิบตั ิ อย่างมีหลักการและคุณธรรมเป็ นที่ต้ งั
การศึกษาของโรงเรี ยนมุ่งเน้นความรู ้คู่คุณธรรม ซึ่ งหมายถึง ภารกิจในการส่ งเสริ มความเจริ ญงอกงามทาง
สติปัญญาของนักเรี ยน ในการแสวงหาความรู้ ความจริ ง การใฝ่ รู ้และเปิ ดใจต่อการพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าอยู่
เสมอ
 วิสัยทัศน์
ศิษย์มาแตร์เดอีวทิ ยาลัยปฏิบตั ิเซอร์เวียมในวิถีชีวิต
ด้วยศักดิ์ศรี ความเป็ นสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู ้
วิสัย ทัศ น์ข องโรงเรี ย นมาแตร์ เดอี วิทยาลั ย ดัง ระบุ ข ้า งต้น มี รากฐานมาจากจิ ตตารมณ์ ข องท่ า นนัก บุ ญ
อัญจลา เมริ ชี ผูส้ ถาปนาคณะอุ ร์สุ ลิ นเมื่ อ ค.ศ. 1535 ผูซ้ ่ ึ งเน้นการให้ก ารศึ กษาอบรมแก่ เด็ก หญิ ง และสตรี ด้วย
กระบวนการที่เหมาะสมแก่กาลเวลา เพื่อความเป็ นกุลสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู ้
ดังนั้นวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย ในปั จจุบนั จึงครอบคลุมถึงนโยบาย ดังนี้
(1) มุ่งมัน่ ให้ความมีคุณธรรมเป็ นวิถีชีวิตของทุกๆฝ่ าย ที่ประกอบกันเป็ นโรงเรี ยน โดยเฉพาะคุ ณธรรม
“เซอร์เวียม” อันเป็ นอุดมคติของศิษย์อุร์สุลิน
(2) มุ่งความเป็ นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้วชิ าการที่เป็ นเลิศช่วยนาสู่ ความเป็ นมนุษย์ที่เป็ นเลิศด้วยมุ่งหวังว่า
สตรี ที่มีการศึกษาสู ง มีวจิ ารณญาณที่เที่ยงธรรม กว้างไกล จะช่วยสร้างสรรค์สังคมได้
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(3) มุ่งพัฒนาโรงเรี ยนให้กา้ วทันความก้าวหน้าของโลกด้านเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเรี ยนรู ้
ที่ทนั สมัย การบริ หารที่คล่องตัวและการรู ้บทบาทของเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวติ มนุษย์
(4) มุ่งระดมความร่ วมมือของทุกฝ่ ายในการร่ วมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งเพื่อประโยชน์สุขของผูอ้ ื่น
ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือและเพื่อหล่อหลอมนักเรี ยนให้มุ่งเสี ยสละเพื่อผูอ้ ื่น
 พันธกิจ
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยเป็ นโรงเรี ยนไทยแห่ งความเป็ นเลิศ ที่มุ่งพัฒนานักเรี ยนผูเ้ ป็ นศิษย์มาแตร์ เดอี
ให้เป็ นกุลสตรี ไทยที่เป็ นผูน้ า รู ้ จกั แสวงหาความจริ ง และใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง
โดยมีจิตตารมณ์ เซอร์ เวียมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นวิถีในการดารงชี วิตได้อย่างมีความสุ ข โดยกาหนด
พันธกิจไว้ 4 ประการ คือ
1. พันธกิจด้านหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอนบนพื้นฐานของเสรี ภาพแห่งความรัก
2. พันธกิจด้านชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของครู (Professional Learning Community)
3. พันธกิจด้านการบริ หารจัดการปั จจัยพื้นฐานอย่างยัง่ ยืนและประหยัด
4. พันธกิจด้านชุมชนแห่งอิสรภาพ ความรักและรับใช้
 อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรี ยน คือ เซอร์ เวียม เพียงคาเดียวที่ทาให้โรงเรี ยนมุ่งสร้างคุณลักษณะของนักเรี ยนให้มี
จิตตารมณ์แห่ งการรักและรับใช้ การเป็ นพลเมืองผูร้ ับผิดชอบต่อสังคมและโลก มีมโนธรรมที่เที่ยงตรง มีความ
สงบ มัน่ คง มีสติ และเข้มแข็งในจิตใจ และจิตวิญญาณ
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“ SERVIAM ” เซอร์ เวียม เป็ นเอกลักษณ์ของการเป็ นผูร้ ักและรับใช้ที่มีอยูใ่ นนักเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
ทุกคน
 การบริหารจัดการศึกษา
การบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย เป็ นการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SBM)
เป็ นรู ป แบบการบริ หารที่ มี ก ารกระจายอานาจบริ หารจัดการ เน้นการมี ส่ วนร่ วมของบุ ค ลากร และหน่ วยงาน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษามากขึ้น มีการสร้างเครื อข่ายทางการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับ ชุ มชน ให้ค วามส าคัญและความจาเป็ นของระบบฐานข้อมู ล โดยนาเทคโนโลยีม าใช้ใ นการบริ หารจัดการ
ใช้แนวคิดการพัฒนาเชิ งระบบของเดมิ่ง (PDCA) รวมทั้งโรงเรี ยนได้ใช้กระบวนการ Continue-Start-Stop และ
หลักการของ See-Judge-Act ในการปรับปรุ งพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ แบ่ง เป็ น 4 ฝ่ าย คือ
1. ฝ่ ายการเงินและงบประมาณ
2. ฝ่ ายการจัดการทัว่ ไป
3. ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนา
4. ฝ่ ายบุคลากรและจิตตาภิบาล

3

4

2. ข้ อมูลบุคลการของสถานศึกษา
2.1 คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนตามตราสารจัดตั้งนิ ติบุคคล ชุดปี การศึกษา 2558 – 2560 ประกอบด้วย
1. ซิสเตอร์ สมจิตร์
ครองบุญศรี
ผูร้ ับใบอนุญาต ประธานกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
2. ซิสเตอร์ เพ็ญศรี
ห่อเร
ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
3. นางทีนามารี
ผลาดิกานนท์
ผูอ้ านวยการ
กรรมการ/เลขานุการ
4. นายขวัญกล้า
นุชนารถ
ผูแ้ ทนครู ในโรงเรี ยน
กรรมการ
5. นายพิเชษฐ
สิ ทธิอานวย
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
นอกจากนี้ ผรู ้ ับใบอนุ ญาตยังได้รับการสนับสนุ นจากคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ให้แต่งตั้งกรรมการที่
ปรึ กษาเพื่อเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรี ยน เป็ นจานวน 4 ท่าน คือ
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
2. นายสุ รพล สร้างสมวงษ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี
4. ดร.วิลสา วิจิตรวาทการ
2.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1. ซิสเตอร์สมจิตร์
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
2. ซิสเตอร์เพ็ญศรี
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 (ได้รับแต่งตั้ง)
1. นายขวัญกล้า
นุชนารถ
2. นางนิลวรรณ
เจตวรัญญู
3. นายประพนธ์
พิสัยพันธุ์
4. นายสุ ภชั ร์
ทองสถิตย์

ผูร้ ับใบอนุญาต
สาขาภาษาศาสตร์
ผูจ้ ดั การ
สาขาบริ หารการศึกษา
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบุคลากรและจิตตาภิบาล
สาขาการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน
ผูอ้ านวยการ
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
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ศษ.ม. สาขาสิ่ 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
ใจชานาญ
กฤตภคะ
มุสิกะโปดก
สุ รพันธ์พิทกั ษ์
สู ตะบุตร
พนมไทย
ครุ วรรณ
สว่างธูป
จันทร์ปีติ
ชูชาติ
จิระริ ยากุล
ทัศนเกษม
อินทุรัตน์
วิจิตรบุญยรักษ์
เบ้าพาละ

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 ตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศษ.ม. สาขาสิ่ 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

2.4 จานวนครู และบุคลากร / สัดส่ วนของครู : นักเรี ยน / ภาระงานของครู ดังแสดงในตารางที่ 1 , 2
ตารางที่ 1 : จานวนบุคลากรโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2559
ประเภท / ตาแหน่ ง

จานวนบุคลากร (คน)
ต่ากว่า ป.ตรี

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ประธานกรรมการบริ หารฯ
- ผูป้ ระสานงานการศึกษาฯ
- ผูจ้ ดั การ
- ผูอ้ านวยการ
- ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
รวม
2. ผู้สอนระดับปฐมวัย
- ครู
- ผูช้ ่วยครู
รวม
6

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

ประเภท / ตาแหน่ ง

จานวนบุคลากร (คน)
ต่ากว่า ป.ตรี

2. ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- ครู
1
- ครู ต่างชาติ
รวม
1
4. บุคลากร
- บุคลากรทางการศึกษา
1
- เจ้าหน้าที่
49
- อื่นๆ (ระบุ).....ลูกจ้าง......
3
รวม
53

ป.ตรี

ป.โท

68
14
82

25
4
29

22

4

22
44

3
7

ป.เอก

รวม

3
3

94
21
115

1
1

27
49
29
105

ตารางที่ 2 : จานวนครู ในแต่ละสาขาวิชาและการภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชัว่ โมง/สัปดาห์ ปี การศึกษา 2559
สาขาวิชาทีส่ อน
ปฐมวัย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาจีน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
รวม

จานวน (คน)
8
13
17
21
13
9
16
14
3
6
7
127

ภาระงานสอนเฉลีย่ ของครู ในแต่ ละสาขาวิชา
(ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
13
15
14
15
14
16
11
14
18
15
18
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2559)

2.5 จานวนครู ประจาการที่ได้สอนตรงตามวิชาเอก 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.50
2.6 จานวนครู ประจาการที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50
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3. ข้ อมูลด้ านนักเรียน
3.1 ระดับที่เปิ ดสอน
 ปฐมวัย
 ปฐมวัย – ม.ปลาย
 ประถมศึกษา – ม.ปลาย
 ม.ปลาย

 ปฐมวัย – ประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 ม.ต้น
 อื่นๆ

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

3.2 จานวนผูเ้ รี ยน
ในปี การศึกษา 2559 มีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด 1971 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 และจานวนผูเ้ รี ยนที่มี
ลักษณะพิเศษ ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 : แสดงจานวนนักเรี ยนแต่ละระดับชั้นตามที่เปิ ดสอนประจาปี การศึกษา 2559
ระดับชั้นทีเ่ ปิ ดสอน
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนห้ อง
4
4
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
5
5

จานวนผู้เรี ยนปกติ (คน)
120
120
144
146
144
148
147
145
874
143
149
147
204
169
(ไม่รวม AFS 14 คน)

จานวนผู้เรี ยนพิเศษ (คน)

5

165

165

27
55

(ไม่รวม AFS 5 คน)
977
1971 (1990)

977
1971

1

2

1

รวม
120
120
144
146
144
148
147
145
874
143
149
147
204
169

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
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ตารางที่ 4 : แสดงจานวนผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะพิเศษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี การศึกษา 2559
รายการ
1. ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องเรี ยนร่ วม
2. ผูเ้ รี ยนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
3. ผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
4. ผูเ้ รี ยนซ้ าชั้น
5. ผูเ้ รี ยนที่ขาดเรี ยนมากกว่าร้อยละ 5 ของเวลาเรี ยน (วัน) ตลอดปี การศึกษา
6. ผูเ้ รี ยนลาออกกลางคัน
7. ผูเ้ รี ยนที่ทาชื่ อเสี ยงให้กบั โรงเรี ยน (ข้อมูลจาก MD News)
8. ผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยง
8.1 เอดส์
8.2 ยาเสพติด
8.3 ความรุ นแรง
8.4 พฤติกรรมก้าวร้าวตามคาวินิจฉัยของแพทย์

จานวน (คน)
4
110
34
54
-

3.3 จานวนนักเรี ยนที่จบหลักสู ตร ในปี การศึกษา 2559
อ.3 จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ป.6 จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.93 นักเรี ยนชั้น ป.6 ลาออกระหว่างปี 3 คน
ม.3 จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.27 นักเรี ยนชั้น ม.3 ลาออกระหว่างปี 4 คน
ม.6 จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.83 นักเรี ยนชั้น ม.6 ลาออกระหว่างปี 2 คน
หมายเหตุ : ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนที่ลาออกไปศึกษาต่อต่างประเทศ/โรงเรี ยนนานาชาติ
4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังแสดงใน
ตารางที่ 5, 6, 7, 8
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ตารางที่ 5 : โครงสร้างหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
ช่ วงอายุ
สาระการเรียนรู้

ระยะเวลาเรียน

โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
อายุ 3 - 6 ปี
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรี ยนรู ้
 ด้านร่ างกาย
 เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 ด้านอารมณ์และจิตใจ
 เรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 ด้านสังคม
 ธรรมชาติรอบตัว
 ด้านสติปัญญา
 สิ่ งต่างๆรอบตัวเด็ก
ภาคเรี ยนที่ 1 ช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน
ภาคเรี ยนที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ตารางที่ 6 : โครงสร้างเวลาเรี ยน หลักสู ตรการศึกษาระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัดเพิม่ เติมตาม
ความพร้ อมและจุดเน้ น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป. 1
200
200
80
120
40
40
80
80
40
40
920
120

เวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6
ป. 2
ป. 3
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 ชั่วโมง
ไม่ น้อยกว่ า 1,000 ชั่วโมง/ปี
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160
160
80
120
40
40
80
80
80
80
920
120

ป.6
160
160
80
120
40
40
80
80
80
80
920
120

ตารางที่ 7 : โครงสร้างเวลาเรี ยน หลักสู ตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 สาระการเรียนรู้ พนื้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
 รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิม่ เติมตามความพร้ อมและจุดเน้ น
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียนรายปี
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
920 (23นก.)
ปี ละไม่ น้อยกว่ า 200 ชั่วโมง
120
ไม่ น้อยกว่ า 1,200 ชั่วโมง/ปี

ตารางที่ 8 : โครงสร้างหลักสู ตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
 รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัดเพิม่ เติมตามความพร้ อมและจุดเน้ น
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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เวลาเรียนรายปี
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
320 (8 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
240 (6 นก.)
1720 (43 นก.)
ไม่ น้อยกว่า 1,560 ชั่วโมง
360
รวม 3 ปี ไม่ น้อยกว่ า 3,600 ชั่วโมง

โครงสร้างเวลาเรี ยนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นาเสนอข้างต้นเป็ นโครงสร้างเวลาในภาพรวม
ของระดับชั้น แต่ยงั มีการจาแนกการจัดสัดส่ วนของสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆและเวลาเรี ยนตามแผนการเรี ยนรู ้
5. ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่
ปัจจุบนั โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน 2 หลัง และอาคารอื่นอีก 2 อาคาร ได้แก่
อาคารเรียนประถมศึกษา เป็ นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรี ยน 24 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
2 ห้อง ห้องการงาน 2 ห้อง ห้องดนตรี ไทย 1 ห้อง ห้องดนตรี สากล 2 ห้อง ห้องศิลปะ 1 ห้อง ห้องดุริยางค์ 1 ห้อง
ห้ อ งนาฏศิ ล ป์ 2 ห้ อ ง ห้ อ งพัก ครู 1 ห้ อ ง ห้ อ งผู้บ ริ หาร 1 ห้ อ ง ห้ อ งพยาบาล 1 ห้ อ ง ห้ อ งธุ ร การ 2 ห้ อ ง
ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องอาเซี ยน 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ห้องศูนย์การเรี ยน 5 ห้อง ห้องแนะแนว 1 ห้อง
ห้องประชุม 1 ห้อง และห้องเอนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีท้ งั หมด 6 ชั้น เป็ นอาคารเรี ยนระดับอนุบาลและระดับมัธยมศึกษา จัดเป็ น
ห้องเรี ยนอนุ บาล 4 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษและห้องสมุดอนุ บาล ห้องเรี ยนมัธยมศึกษา 27 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์ 4 ห้อง ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องเรี ยนวิชาการ (เสริ มพิเศษ) 4 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ 2 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการวิชาการงาน 3 ห้อง ห้องศิลปะ 1 ห้อง
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-ทัศ นู ป กรณ์ 1 ห้ อ ง
ห้องอเนกประสงค์ 3 ห้อง ห้องพักครู 6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ครู ห้องประชุ มใหญ่ 2 ห้อง ห้องประชุ มย่อย
2 ห้อง ห้องธุรการ 2 ห้อง ห้องฝ่ ายบริ หาร 2 ห้อง และลานเอนกประสงค์ ส่ วนชั้นที่ 1 เป็ นที่จอดรถ
อาคารหอประชุ ม ชั้นบนเป็ นหอประชุมใหญ่ ชั้นล่างเป็ นห้องอาหารสาหรับนักเรี ยนและครู
อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี เป็ นอาคาร 3 ชั้น เพื่อการกีฬาและพลศึกษา
เรื อนไม้ อนุ รักษ์ ประกอบด้วยส่ วนที่ เป็ นโบสถ์และอารามซิ สเตอร์ คณะอุ ร์สุลิน เป็ นอาคารที่ ได้รับ
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปั ตยกรรมดีเด่น ประจาปี 2544 ประเภทอาคารปูชนียสถานและวัดวาอาราม โดยการคัดเลือก
ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
6. ข้ อมูลด้ านงบประมาณและทรัพยากร
6.1 งบประมาณ โรงเรี ยนจัดทางบประมาณแสดงรายรับ รายจ่าย ดังตารางที่ 9 และ 10
ตารางที่ 9 : แสดงรายรับ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ประจาปี การศึกษา 2559
รายการรับ

จานวนเงิน

- ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- เงินอุดหนุนจากกระทรวง
- เงินบริ จาค
-รายได้อื่น
รวม

9,767,163.00
9,983,100.00
25,404,319.00
15,179,093.00
7,639,250.00
67,972,925.00
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ตารางที่ 10 : แสดงรายจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ประจาปี การศึกษา 2559
รายการรายจ่ าย
- เงินเดือนครู
- ค่าจ้างประจา
- เงินสมทบ 3 %
- วัสดุการทางาน
- อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
- ค่าซ่อมแซมและดูแลสถานที่
- ค่าสาธารณูปโภค
- รายจ่ายอื่น
รวม

จานวน
41,614,371.00
6,823,415.00
1,391,934.00
1,293,820.00
9,525,878.00
4,066,285.00
4,490,340.00
1,427,892.00
70,633,935.00

ร้ อยละ
59.00
10.00
2.00
2.00
13.00
6.00
6.00
2.00
100.00

รายจ่ ายมากกว่ารายรับ เป็ นเงิน 2,661,010.00 บาท
6.2 ทรัพยากร
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ และโน้ตบุค๊ มีจานวนทั้งหมด
ใช้เพื่อสื่ อการเรี ยนการสอน
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ใช้งานบริ หาร
ใช้ในงานธุรการ บริ การ
2. ปริ มาณสื่ อการเรี ยนการสอน

343
235
80
8
20

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง

ตารางที่ 11 : แสดงจานวนสิ่ งอานวยความสะดวก ครุ ภณั ฑ์ และสื่ อเพื่อการศึกษาในปี การศึกษา 2559
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการสิ่ งอานวยความสะดวก เทคโนโลยี และสื่ ออุปกรณ์
เครื่ องพิมพ์ (Printer)
Server
โทรทัศน์
เครื่ องเล่น CD VCD DVD
ระบบเครื่ องเสี ยง
เครื่ อง LCD Projector
โทรโข่ง
กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
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จานวน
19
2
4
10
3
67
14
14

ลาดับที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.

รายการสิ่ งอานวยความสะดวก เทคโนโลยี และสื่ ออุปกรณ์
เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องโทรสาร
Copy Printer
วิทยุสื่อสาร
เครื่ องเรี ยงเอกสาร
Smart Board / Active Board
ชุดเครื่ องเสี ยง TOA A- 1706
กระดานไวน์บอร์ ดล้อเลื่อน
กระดานฟลิปชาร์ท
เครื่ องบันทึกข้อมูล
เครื่ องอ่านบาร์ โค้ด

จานวน
7
3
4
12
2
3
57
3
16
7
2

7. ข้ อมูลผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนระดับสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีระดับผลการเรี ยนตั้งแต่ 3 ขึ้น
ไป ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1, 2, 3
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีเกรดเฉลี่ยผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนแต่ ละวิชาในระดับ 3 ขึน้ ไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ปี การศึกษา 2559

96.30
99.77

100.00
99.44
99.07
92.94

92.59
94.44

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00
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60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีเกรดเฉลี่ยผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนแต่ ละวิชาในระดับ 3 ขึน้ ไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ภาษาอังกฤษ

70.77

การงานฯ

92.64

ศิลปะ

97.92

สุขศึกษาฯ

97.90

สังคมศึกษาฯ

79.81

วิทยาศาสตร์

68.11

คณิตศาสตร์

76.66

ภาษาไทย
10.00

84.96
20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้ อยละของนักเรี ยนทีม่ ีเกรดเฉลี่ยผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนแต่ ละวิชาในระดับ 3 ขึน้ ไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
ภาษาอังกฤษ

74.20

การงานฯ

93.66

ศิลปะ

99.61

สุขศึกษาฯ

93.84

สังคมศึกษาฯ

79.87

วิทยาศาสตร์

66.81

คณิตศาสตร์

78.56

ภาษาไทย
10.00

88.43
20.00

30.00

40.00

50.00
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60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

8. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
1) นักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สู งกว่าผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับต้นสังกัด และ ระดับจังหวัด
ในทุกรายวิชา ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4, 5, และ 6
แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นประจาปี การศึกษา 2559
ประถมศึกษาปี ที่ 6
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

สั งคมศึกษาฯ

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ตารางที่ 12 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 จาแนกตามรายวิชา
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
69.74
72.43
56.54
67.76
87.90
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
57.81
47.30
44.77
52.08
45.75
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
56.52
46.27
44.34
51.15
45.04
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.98
40.47
41.22
46.68
34.59
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แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรี ยน

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลีย่ ระดับสังกัด

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

ตารางที่ 13 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 จาแนกตามรายวิชา
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
64.01
50.65
45.86
46.36

คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
61.74
51.21
67.90
77.21
36.23
38.67
54.34
40.27
29.88
35.21
48.75
34.91
29.31
34.99
49.00
31.80

แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

20.00
10.00
0.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
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สัง คมศึกษาฯ
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกั ด

ภาษาอัง กฤษ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ตารางที่ 14 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 จาแนกตามรายวิชา
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
70.36
58.74
49.64
52.29

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
48.74
40.55
45.90
68.24
32.37
34.81
39.25
38.01
24.88
31.03
34.91
30.44
24.88
31.62
35.89
27.76

2) เปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2558 - 2559
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7, 8, 9
แผนภูมิที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2558-2559
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ี

2558

ี

2559

ตารางที่ 15 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามรายวิชา
ปี การศึกษา 2558 และ 2559
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปี การศึกษา 2558
60.21
73.94
56.55
ปี การศึกษา 2559
69.74
72.43
56.54
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สั งคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
67.84
82.46
67.76
87.90

แผนภูมิที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2558-2559
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ี

2558

ี

2559

ตารางที่ 16 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จาแนกตามรายวิชา
ปี การศึกษา 2558 และ 2559
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
ปี การศึกษา 2558
ปี การศึกษา 2559

ภาษาไทย
54.15
64.01

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
62.71
56.54
66.74
72.56
61.74
51.21
67.90
77.21

แผนภูมิที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2558-2559
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
ปี การศึกษา 2558
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สั งคมศึกษาฯ
ปี การศึกษา 2559

ภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 17 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามรายวิชา
ปี การศึกษา 2558 และ 2559
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
ปี การศึกษา 2558
ปี การศึกษา 2559

ภาษาไทย
71.32
70.36

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
53.12
42.75
46.61
63.80
48.74
40.55
45.90
68.24

9. แหล่ งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1. แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน ได้แก่
1.1 ห้องสมุด ที่มีการจัดหนังสื อแบบระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งเป็ นห้องสมุด 2 ระดับคือ
ระดับประถมศึกษา
ประกอบด้วยหนังสื อจานวน 30,090 เล่ม
ระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วยหนังสื อจานวน 41,498 เล่ม
มีระบบสื บค้นผ่านเว็บเพจของโรงเรี ยน คือ Lib.materdei.ac.th/library ห้องสมุด เปิ ดให้บริ การเป็ น 3 ช่วง
คื อ ช่ วงพักเช้า พัก กลางวัน และหลัง เลิ ก เรี ย น นอกจากนี้ ย งั ให้บริ การในเวลาเรี ยนกรณี ที่ค รู ผูส้ อนมอบหมาย
ให้นกั เรี ยนเข้าค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และมีหอ้ งสมุดภาษาอังกฤษที่เปิ ดให้นกั เรี ยนในระดับมัธยมเข้าใช้บริ การ ซึ่งให้
บริ การโดยผูป้ กครองอาสา
1.2 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ ให้บริ การการสื บค้นข้อมูลทาง Internet โดยเปิ ดให้บริ การเป็ น 3 ช่ วง คื อ
ช่ ว งพัก เช้า ช่ ว งพัก กลางวัน และช่ ว งหลัง เลิ ก เรี ย น นอกจากนี้ ย งั ใช้ใ นการสื บ ค้น ข้อ มู ล ในระหว่า งการเรี ย น
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการจัด E-Learning ในวิชาภาษาอังกฤษเป็ นหลัก รวมทั้งวิชาอื่นๆ
1.3 ห้องแนะแนว เปิ ดให้บริ การแก่นกั เรี ยนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยในระดับ
ประถมศึกษาจะเป็ นการบริ การในรู ปของการทากิจกรรมสารวจตนเอง การรู้จกั ตนเอง เพื่อสามารถสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น สาหรับในระดับมัธยมศึกษาจะเป็ นการบริ การให้คาปรึ กษาด้านบุคลิกภาพ การศึกษาต่อ
และอาชีพที่สนใจ
1.4 ห้องคุณแม่อาสา Reading Room ในระดับประถมศึกษา เป็ นห้องเรี ยนที่จดั ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
1.5 ห้องคุณแม่อาสากิจกรรมไทย มีกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านภาษาไทย และกิจกรรมปฏิบตั ิอื่นๆที่สอดคล้อง
กับบทเรี ยนในห้องเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง
2. แหล่งการเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยน และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 โรงเรี ยนได้จดั ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสในการศึกษานอกสถานที่ และร่ วมกิ จกรรมค่ายในปี การศึกษา
2559 ดังแสดงในตารางที่ 18 ,19
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ตารางที่ 18 : แสดงกิจกรรมทัศนศึกษา
ลาดับ
1

วันที่
29 มิ.ย. 2559

สถานที่
นิทรรศน์รัตนโกสิ นทร์

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

2

29 มิ.ย. 2559

Dialogue in the dark

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

3

29 มิ.ย. 2559

พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

4

27 ก.ค. 2559

พิพิธบางลาพู

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

5

27 ก.ค. 2559

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

6

27 ก.ค. 2559

พิพิธภัณฑ์ตารวจ
วังปารุ สกวัน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

7

10 ส.ค. 2559

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุ งเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

8

10 ส.ค. 2559

พิพิธภัณฑ์วดั ไตรมิตร
ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

9

10 ส.ค. 2559

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มอบหมาย

10

16 ส.ค. 2559

โรงแรมโนโวเทล
กรุ งเทพ สยามสแควร์

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
21

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนมัธยม 1/1 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/1 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/1 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/4 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/4 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/4 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/3 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/3 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/3 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน

ลาดับ
11

วันที่
16 ส.ค. 2559

สถานที่
บริ ษทั โออิชิ กรุ๊ ป
จากัด (มหาชน)

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

12

16 ส.ค. 2559

บริ ษทั ตาชานิ จากัด

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

13

16 ส.ค. 2559

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
(TCDC)
มอบหมาย

14

17 ส.ค. 2559

วังสระปทุม

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

15

17 ส.ค. 2559

วังบางขุนพรหม

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

16

17 ส.ค. 2559

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
(TCDC)
มอบหมาย

17

19 ส.ค. 2559

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

18

23 ส.ค. 2559

เมืองโบราณ

19

23 ส.ค. 2559

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จากัด

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

บริ ษทั เจ เอส แอล โกลบอล
มีเดีย จากัด

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

20

21

23 ส.ค. 2559

23 ส.ค. 2559
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จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนมัธยม 2 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 2 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 2 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/2 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/2 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/2 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3
นักเรี ยนมัธยม 1/1 และ
คุณครู 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 2 จานวน
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 2 จานวน
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 2 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน

ลาดับ
22

วันที่
23 ส.ค. 2559

สถานที่
โรงพยาบาลเปาโล

23

23 ส.ค. 2559

24

23 ส.ค. 2559

นิทรรศการ “อุตสา ฮา กรรม : เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
ผลิตขา ทาเงิน” สานักพิมพ์ มอบหมาย
บรรลือสาส์นที่ TCDC
Fab Cafe Bangkok
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

25

23 ส.ค. 2559

สถาบัน Le Cordon Bleu
Dusit Culinary School

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

26

23 ส.ค. 2559

เดอะ ลีโอ เบอร์ เนทท์ กรุ๊ ป
ประเทศไทย (ถ.วิทยุ)

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

27

24 ส.ค. 2559

เมืองโบราณ

28

25 ส.ค. 2559

29

26 ส.ค. 2559

30

1 ก.ย. 2559

31

1 ก.ย. 2559

32

1 ก.ย. 2559

33

1 ก.ย. 2559

34

1 ก.ย. 2559

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เมืองโบราณ
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เมืองโบราณ
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
สถานีพฒั นา ป่ าทรัพยากรป่ า เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
ชายเลนที่ 6 จ.เพชรบุรี
มอบหมาย
บ้านปูนปั้ น อ.ทองร่ วง เอม เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
โอษฐ์ จ.เพชรบุรี
มอบหมาย
ชุมชนถ้ ารงค์ จ.เพชรบุรี
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
ขนมไทยลูกเจี๊ยบ จ.เพชรบุรี เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
ศูนย์หตั ถกรรมทอผ้าบ้าน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
เขาเต่า จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
มอบหมาย
23

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนมัธยม 2 จานวน
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 2 จานวน
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 2 จานวน
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 2 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 2 จานวน
12 คน คุณครู 1 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/2 และ
คุณครู 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/3 และ
คุณครู 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/4 และ
คุณครู 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 5 ที่สนใจ
คุณครู 3 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 5 ที่สนใจ
คุณครู 3 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 5 ที่สนใจ
คุณครู 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 5 ที่สนใจ
คุณครู 3 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 5 ที่สนใจ
คุณครู 3 ท่าน

ลาดับ
วันที่
35 8 ก.ย. 2559

สถานที่
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

36

8 ก.ย. 2559

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

37

8 ก.ย. 2559

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

38

8 ก.ย. 2559

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

39

8 ก.ย. 2559

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

40

8 ก.ย. 2559

คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

41

8 ก.ย. 2559

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

42

8 ก.ย. 2559

43

8 ก.ย. 2559

44

8 ก.ย. 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ ประสานมิตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

45

8 ก.ย. 2559

คณะวิทยาการจัดการ สาขา

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ

24

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
24 คน คุณครู 4 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
24 คน คุณครู 4 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
13 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
24 คน คุณครู 4 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
13 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
24 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
11 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
22 คน คุณครู 4 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
20 คน คุณครู 4 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน

ลาดับ

วันที่

สถานที่
จัดการโรงแรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร
มอบหมาย

46

8 ก.ย. 2559

47

8 ก.ย. 2559

คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

48

8 ก.ย. 2559

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

49

8 ก.ย. 2559

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

50

8 ก.ย. 2559

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา สาขา
Global Studies and Social
Entrepreneurship (GSSE)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

51

8 ก.ย. 2559

คณะพาณิ ชยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

โครงการชัยพัฒนานุรักษ์
จ.สมุทรสงคราม
พระราชวังสนามจันทร์
จ.นครปฐม
หมู่บา้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี
จ. สมุทรสาคร
วัดท่าไม้ จ. สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

52

2 พ.ย. 2559

53

2 พ.ย. 2559

54

2 พ.ย. 2559

55

2 พ.ย. 2559

56

2 พ.ย. 2559

พระรามราชนิเวศน์
จ. เพชรบุรี
25

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
24 คน คุณครู 4 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
13 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
12 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
13 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3 จานวน
8 คน คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 1 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/1
และคุณครู 5 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/2
และคุณครู 5 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/3
และคุณครู 4 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/3
และคุณครู 4 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 1/4
และคุณครู 4 ท่าน

ลาดับ
57

วันที่
2 พ.ย. 2559

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

16 ธ.ค. 2559

สถานที่
วัดห้วยมงคล
จ. ประจวบคีรีขนั ธ์
ค่ายวิทยาศาสตร์ มหัศจรรย์
พลังงาน บริ ษทั นานมีบุค๊ ส์
อินโนเวชัน่ จากัด
ค่ายวิทยาศาสตร์ มหัศจรรย์
พลังงาน บริ ษทั นานมีบุค๊ ส์
อินโนเวชัน่ จากัด
ค่ายวิทยาศาสตร์ มหัศจรรย์
พลังงาน บริ ษทั นานมีบุค๊ ส์
อินโนเวชัน่ จากัด
ค่ายวิทยาศาสตร์ มหัศจรรย์
พลังงาน บริ ษทั นานมีบุค๊ ส์
อินโนเวชัน่ จากัด
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

63

21 ธ.ค. 2559

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

64

10 ม.ค. 2559

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

65

11 ม.ค. 2559

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนมัธยม 1/4
และครู 4 ท่าน
นักเรี ยนประถม 4/1
คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 3 ท่าน
นักเรี ยนประถม 4/2
คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 3 ท่าน
นักเรี ยนประถม 4/3
คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 3 ท่าน
นักเรี ยนประถม 4/4
คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 3 ท่าน
นักเรี ยนประถม 5/4
คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 2 ท่าน
นักเรี ยนประถม 5/3
คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 2 ท่าน
นักเรี ยนมัธยม 3/3
และคุณครู 4 ท่าน

58

7 พ.ย. 2559

59

8 พ.ย. 2559

60

9 พ.ย. 2559

61

10 พ.ย. 2559

62

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนมัธยม 3/1
และคุณครู 4 ท่าน

26

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

ลาดับ
66

วันที่
12 ม.ค. 2559

สถานที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิ น
ซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนมัธยม 3/2
และคุณครู 4 ท่าน

67

17 ม.ค. 2559

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนมัธยม 3/4
และคุณครู 4 ท่าน

68

17 ม.ค. 2560

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

18 ม.ค. 2560

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิ น
ซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

70

19 ม.ค. 2560

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิ น
ซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

71

20 ม.ค. 2560

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิ น
ซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนประถม 6/4
คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 4 ท่าน
นักเรี ยนประถม 6/3
คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 4 ท่าน
นักเรี ยนประถม 6/2
คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 4 ท่าน
นักเรี ยนประถม 6/1
คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 4 ท่าน
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ตารางที่ 19 : แสดงการเข้าร่ วมกิจกรรมค่ายของนักเรี ยนระดับต่างๆ
กิจกรรม
1. ค่ายสภานักเรี ยน
2. ค่ายยุวกาชาด

ระดับชั้น
ม.1-6
ป.5
ป.6
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3

วันที่
8 – 10 มิ.ย. 2559
18 มิ.ย. 2559
10 ธ.ค. 2559
2 – 4 พ.ย. 2559
18-20 ม.ค. 2559
6 - 8 ก.ค. 2559
27

สถานที่
บ้านเพชรสาราญ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
บ้านเพชรสาราญ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
บ้านเพชรสาราญ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
บ้านเพชรสาราญ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

กิจกรรม
2. ค่ายยุวกาชาด (ต่อ)
3. ค่ายปั จฉิ มนิเทศ
4. ค่ายวิชาการ : คณิ ตศาสตร์

ระดับชั้น
ม.4
ม.5
ม.6
ป.5-6

วันที่
3 – 5 ส.ค. 2559
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2559
14 - 15 ธ.ค. 2559
28 ม.ค. 2560

สถานที่
บ้านเพชรสาราญ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
บ้านเพชรสาราญ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย

2.2 โรงเรี ยนได้รับการอนุ เคราะห์จากบุคลากรท้องถิ่ นที่เป็ นคุณแม่อาสามาให้ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษแก่
นัก เรี ย นในระดับ ประถมศึ ก ษา ในส่ วนของระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ได้เชิ ญหน่ วยงานต่ า ง ๆ มาบรรยายความรู ้ และ
แนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ รวมทั้งการให้ความรู ้แก่บุคลากรครู และผูป้ กครองดังแสดงในตารางที่ 20 ,21
ตารางที่ 20 : แสดงกิจกรรมบรรยายข้อมูลความรู ้และแนะแนวการศึกษาในโรงเรี ยน
ลาดับ

วันที่

1

7 ก.ค. 2559

2

13 ก.ค. 2559

3

13 ก.ค. 2559

กิจกรรม

วิทยากร

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความ ศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
ซื่อสัตย์สุจริ ต”
กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก
เครื อข่ายผูป้ กครองประถม
ประถม ปี ที่ 1 – 3

1–6

กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์

คุณครู จารุ พรรณ

ปล่อยจรวดขวดน้ า
4

21 ก.ค. 2559

5

25 ก.ค. 2559

6

17 ส.ค. 2559

7

18 ส.ค. 2559

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยนมัธยม 5 – 6
นักเรี ยนประถมที่สนใจ
นักเรี ยนประถม 6
ผูป้ กครอง 10 ท่าน

การบรรยายพิเศษจากสถาบัน
Smithsonian's National
Museum of Natural History
แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้าฯ
ประสานงานโดยนักเรี ยนเก่า
รุ่ น 86
บรรยายหลักสู ตรนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรยายข้อมูลคณะทันตแพทย์
หลักสู ตรนานาชาติ ม.มหิดล
28

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

นักเรี ยนมัธยม 5 – 6

คุณแก้วใจ นาคสกุล ศิษย์
เก่ามาแตร์ เดอีฯ รุ่ น 54

นักเรี ยน ม.5/4 ม.5/5
และ ม.6/5

Dr.Aldrin Poblete

นักเรี ยน ม.5/4 ม.5/5
และ ม.6/5

นักเรี ยนมัธยม 4 – 6
แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ ที่สนใจ

ลาดับ

วันที่

8

29 ส.ค. 2559

9

15 ก.ย. 2559

กิจกรรม

วิทยากร

บรรยาย หัวข้อ TK online
Library
กิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อเตรี ยม

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยนมัธยม 3

ทีมวิทยากร 14 ท่าน จาก
อุทยานการเรี ยนรู้ TK Park
เครื อข่ายผูป้ กครอง
นักเรี ยนมัธยม 6

ความพร้อมเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา
10

26-28 ก.ย.2559 กิจกรรม Drone Photography

11

21 ต.ค. 2559

12

26 ต.ค. 2559

13
14

26 ต.ค. 2559
7 พ.ย. 2559

15

8 พ.ย. 2559

16

9 พ.ย. 2559

อบรมหัวข้อ A Smart Way to
Connect

ทีมวิทยากรจากศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ
(TCDC)

พันตารวจโทหญิง
มนชนก จารู ญโรจน์ รองผู้
กากับการกลุ่มงาน
ตรวจสอบและวิเคราะห์
ความผิดทางเทคโนโลยี
กองบังคับการสนับสนุน
ทางเทคโนโลยี
สนทนาธรรมกับนักเรี ยนที่เคย วิทยากรจากสานักไปสานักปฏิบตั ิธรรม ณ
ปฏิบตั ิธรรม บ้านไรวา
บ้านไรวา ต.บางพระ จ.ชลบุรี
กิจกรรมตระหนักรู ้ในตน
วิทยากรจากบ้านไรวา
การแสดง Science Show
วิทยากรจากองค์การ
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)
การแสดง Science Show
วิทยากรจากองค์การ
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)
การแสดง Science Show
วิทยากรจากองค์การ
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)
29

นักเรี ยนมัธยม 2 และ 3
จานวน 45 คน
คุณครู 2 ท่าน และ
ผูป้ กครองอาสา 8 ท่าน
นักเรี ยนประถม 5-6

นักเรี ยนมัธยม ที่เคยไป
สานักปฏิบตั ิธรรม
บ้านไรวา
นักเรี ยนมัธยม 5/2
นักเรี ยนประถม 1

นักเรี ยนประถม 2

นักเรี ยนประถม 3

ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

วิทยากร

17

13 ธ.ค. 2559

18

16 ธ.ค. 2559

19

20 ธ.ค. 2559

20

6 ม.ค. 2560

21

11 ม.ค. 2560

Electromagnetic เพื่อสร้าง
บทเรี ยนทางวิทยาศาสตร์ที่
เหมาะสมกับนักเรี ยนมัธยม
และแก้ปัญหาด้านความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
การศึกษา
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนักเรี ยนโรงเรี ยน
Ochanomizu ประเทศญี่ปุ่น
ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต หัวข้อ
Electromagnetic
การบรรยาย เรื่ องการนาเสนอ
ที่มีประสิ ทธิภาพ
กิจกรรมสาระท้องถิ่นชั้น
ประถม 5 หัวข้อ
“สถานพยาบาลใกล้โรงเรี ยน”
นาเสนอเป็ นรายบุคคลกิจกรรม

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นิสิตและคณาจารย์จากคณะ นักเรี ยนมัธยม 3 - 4
วิศวกรรมศาสตร์
จานวน 24 คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่ วมกับ Tokyo Institute of
Technology ประเทศญี่ปุ่น
นิสิตและคณาจารย์จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่ วมกับ Tokyo Institute of
Technology ประเทศญี่ปุ่น
คุณโรสซารี นา
อเล็กซานดร้า
เครื อข่ายผูป้ กครองชั้น
ประถม 5

นักเรี ยนมัธยม 3 - 4
จานวน 24 คน

เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม

นักเรี ยนมัธยม 1/4

กิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อเตรี ยม

เครื อข่ายผูป้ กครองและ

นักเรี ยนมัธยม 6

ความพร้อมเข้าศึกษาต่อ

นักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอี

ระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัย

นาเสนอเป็ นรายบุคคล

เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม

นักเรี ยนมัธยม 2
นักเรี ยนประถม 5

"พิพิธภัณฑ์สะสมความสุ ข"
22

23

12 ม.ค. 2560

25 ม.ค. 2560

นักเรี ยนมัธยม 1/1

กิจกรรม "พิพิธภัณฑ์สะสม
ความสุ ข"
24

30 ม.ค. 2560

นาเสนอเป็ นกลุ่มย่อยกิจกรรม" เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
เส้นทางสร้างสรรค์ สานฝันสู่
การเรี ยนรู้”

30

นักเรี ยนมัธยม 3

ลาดับ

วันที่

25

31 ม.ค. 2560

กิจกรรม

วิทยากร

นาเสนอเป็ นรายบุคคลกิจกรรม เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยนมัธยม 2/3 - 2/4

“อาชีพสร้างสุ ข บุคคลสร้าง
แรงบันดาลใจ”
26

1 ก.พ. 2560

นาเสนอเป็ นรายบุคคลกิจกรรม เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม

นักเรี ยนมัธยม 1/3

"พิพิธภัณฑ์สะสมความสุ ข"
27

7 ก.พ. 2560

นาเสนอเป็ นรายบุคคลกิจกรรม เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม

นักเรี ยนมัธยม 2/1 -2/2

“อาชีพสร้างสุ ข บุคคลสร้าง
แรงบันดาลใจ”
28

1-3 มี.ค. 2560 กิจกรรม Drone Photography

ทีมวิทยากรจากศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ
(TCDC)

มัธยม 1 และมัธยม 2
จานวน 33 คน
ผูป้ กครองอาสา 4 ท่าน

ตารางที่ 21 : ตารางแสดงการให้ความรู้สาหรับผูป้ กครองและการอบรมบุคลากรครู
ลาดับ
1

วันที่
13 มิ.ย. 59

2

3 พ.ย. 2559

3

4
5

กิจกรรม
การสังเกตเด็กหรื อการ
ช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นเมื่อ
เด็กมีปัญหาเรื่ องการพูด
การบรรยายหัวข้อ “เรี ยนรู้
ภาวะเป็ นสาวก่อนวัย”

วิทยากร
คุณรจนา ทรรทรานนท์

จานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
คุณครู อนุบาล 3-ประถม 2

รศ.พ.อ.หญิง พญ.
ผูป้ กครอง อ.3-ป.6 ที่สนใจ
นวพร นาเบญจพล
หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อ
กองกุมารเวชกรรม
รพ. พระมงกุฎเกล้า
17 -18 พ.ย. 2559 การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ วิทยากรจากสานักงาน
ผูป้ กครอง อ.3-ป.6 ที่สนใจ
สาหรับผูป้ กครองประถม กองทุนสนับสนุนการ
ในหัวข้อ “พลิกมุมมองเรื่ อง สร้างเสริ มสุ ขภาพ(สสส.)
เพศ คุยกับลูกเชิงบวก”
4 ก.ค. 2559 อบรมวิจยั ในชั้นเรี ยน
คุณครู สิริรัตน์
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
4 ก.ค. 2559 อบรมมารยาทไทย
คุณครู จินตนา
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คุณครู นพรัตน์
31

ลาดับ
6

วันที่
5 ก.ค. 2559

7

5 ก.ค. 2559

กิจกรรม
อบรมภาษาเขียน –
ภาษาไทย
อบรม MDLC

8

6 ก.ค. 2559

อบรม Brain Gym

9

6 ก.ค. 2559

อบรมมารยาทไทย

10

8 ก.ค. 2559

อบรม Brain Gym

11

8 ก.ค. 2559

อบรม MDLC

12

12 ก.ค. 2559

อบรม MDLC

13

13 ก.ค. 2559

อบรม Brain Gym

14
15

14 ก.ค. 2559
14 ก.ค. 2559

16
17

21 ก.ค. 2559
22 ก.ค. 2559

อบรม Moodle
อบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
อบรมทฤษฎี Kohlberg
อบรม Brain Gym

18
19
20
21
22

23 -24 ก.ค. 2559 อบรม 7 Habits for
Educators
27 ก.ค. 2559 อบรมภาษาเขียน –
ภาษาไทย
27 ก.ค. 2559 อบรมการวิจยั ในชั้นเรี ยน
27 ก.ค. 2559 อบรมการเขียนอักษรย่อ
ฯลฯ
28 ก.ค. 2559 อบรม Learning Styles

32

วิทยากร
คุณครู วชิ ญาพร

จานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ

คุณครู พรรนภา
คุณครู กฤตนุ
คุณครู สมพิศ
คุณครู เจษฎา
คุณครู จินตนา
คุณครู นพรัตน์
คุณครู วิรัชฎา
คุณครู วรพร
คุณครู ดนุชรี
คุณครู วชิ ญาพร
คุณครู ดนุชรี
คุณครู วชิ ญาพร
คุณครู เจษฎา
คุณครู สมพิศ
ครู Graham
ดร.สุ พจน์
คุณครู ชุติวฒั น์
ทีมคุณครู แนะแนว
คุณครู วิรัชฎา
คุณครู วรพร
เจ้าหน้าที่จาก PacRim
Group
คุณครู จนั ทร์ เพ็ญ

คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ

คุณครู อรอุมา
คุณครู ธาริ ณี
คุณครู จุไรพร
ทีมคุณครู แนะแนว

คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ

คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ
คณะครู มาแตร์เดอีฯ
จานวน 35 ท่าน
คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ

คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่สนใจ

ลาดับ
23
24

25

26

วันที่
6 ต.ค. 2559

กิจกรรม
อบรม Mind Map

วิทยากร
คุณครู ณัฐกร

20 - 21 ธ.ค. 2559 อบรมการใช้ E-mail
Account MaterDei ผ่าน
Office 365
20 - 21 ก.พ. การอบรมพิเศษมาแตร์เดอี
2560
- วาสุ เทวี ในหัวข้อ
Ursuline Education in the
Spirit of St. Angela Merici
7 มี.ค. 2560 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทีม IT ของโรงเรี ยน

จานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
คณะครู มาแตร์เดอีฯ
จานวน 32 ท่าน
คณะครู มาแตร์เดอีฯ

Sister Patty Andrew ,
OSU

คณะครู มาแตร์เดอีฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

คณะครู มาแตร์เดอีฯ

นอกจากนี้ โรงเรี ยนเห็นความสาคัญของการพัฒนาจิตจึงสนับสนุ นให้มีกิจกรรมการฟื้ นฟูจิตใจและปฏิบตั ิ
ธรรมสาหรับนักเรี ยน และบุคลากรในโรงเรี ยน เพื่อเรี ยนรู้การใช้สมาธิ ในการเรี ยนและการปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีของ
สังคม โดยบาทหลวง พระสงฆ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านศาสนา ดังแสดงในตารางที่ 22 และ 23
ตารางที่ 22 : กิจกรรมการฟื้ นฟูจิตใจและปฏิบตั ิธรรมของนักเรี ยน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

วัน/เดือน/ปี
4 มิ.ย. 2559
16 -18 มิ.ย. 2559
17 มิย. 2559
11 ก.ค. 2559
28 - 30 ก.ค. 2559
29 - 31 ก.ค. 2559
29 ก.ค. 2559

กิจกรรม
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ป.5-6
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.6
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.6
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ป.3-4
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม. 5
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.5
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.5

8
9
10
11
12

18 - 20 ส.ค. 2559
19 ส.ค. 2559
25 - 27 ส.ค. 2559
26 ส.ค. 2559
17 – 19 พ.ย. 2559

ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.3
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.3
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.2
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.2
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.4
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สถานที่
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
สานักสงฆ์แทนคุณวันดีเจริ ญสุ ข
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านไรวา บางพระ ชลบุรี
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎ์
วัดธรรมมงคล
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน

ลาดับที่
วัน/เดือน/ปี
13 18 ก.ย. 2559
14 5 - 7 พ.ย. 2559
15 6 พ.ย. 2559

กิจกรรม
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.4
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.1
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.1

สถานที่
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
พุทธมลฑล นครปฐม

หมายเหตุ : นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 มิได้มีการปฏิบตั ิธรรม แต่เปลี่ยนรู ปแบบเป็ น ทัศนศึกษาเชิงศาสนา
ตารางที่ 23 : กิจกรรมการฟื้ นฟูจิตใจและปฏิบตั ิธรรมของบุคลากรครู
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

วัน/เดือน/ปี
22 - 24 เม.ย.2559
2 - 5 มิ.ย. 2559
9 - 11 มิ.ย. 2559
23 - 25 มิ.ย. 2559
7 - 10 ก.ค. 2559
25 - 27 ส.ค. 2559
12 - 14 ต.ค. 2559

กิจกรรม
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 1 โดย พญ.อมรา มลิลา
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 2 โดย พญ.อมรา มลิลาา
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 3 โดย รศ.จาเนียร ช่วงโชติ
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 4 โดย ซ.สมจิตร์ ครองบุญศรี
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 5 โดย ซ.รวงกาญจนา ชินะผา
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 6 โดย ซ.รวงกาญจนา ชินะผา
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 7 โดย คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

10. สภาพชุ มชนโดยรวม
10.1 อาชีพหลักของชุมชน คือ
 รับราชการ
ค้าขาย
 รับจ้าง
ไม่มีอาชีพ
10.2 ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ
 พุทธ
 คริ สต์
 ฮินดู
 ซิกข์
10.3 อาชีพหลักของผูป้ กครองส่ วนใหญ่ คือ
 รับราชการ
 ค้าขาย
 ไม่มีอาชีพ
ไม่มีอาชีพ
10.4 ศาสนาที่ผปู ้ กครองส่ วนใหญ่นบั ถือ คือ
 พุทธ
 คริ สต์
 ฮินดู
 ซิกข์

สถานที่
บ้านผูห้ ว่าน นครปฐม
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านไรวา ชลบุรี
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน
ลาดกระบัง
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน

 รัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ (ระบุ) …ธุ รกิจส่ วนตัว…
 อิสลาม
 อื่น ๆ………………………..
 รับจ้าง
 อื่น ๆ (ระบุ) …ธุ รกิจส่ วนตัว…
 อิสลาม
 อื่น ๆ………………………..

โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย มีอายุครบ 89 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็ นโรงเรี ยนที่รู้จกั ของ
ชุ ม ชนทั้ง ในบริ เ วณใกล้เคี ย งและในสั ง คมทั่ว ไป โรงเรี ย นช่ ว ยสร้ า งและพัฒ นาคนให้ ก ับ สั ง คมมาช้า นาน มี
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ปฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ชุ ม ชนในหลากหลายรู ป แบบ ประกอบกับ ตั้ง อยู่ท่ า มกลางศู นย์ก ารค้า อาคารพาณิ ชย์ ธนาคาร
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล วัด โบสถ์ และสวนสาธารณะอยูใ่ กล้เพียงพอที่จะสามารถเดินถึงได้
ดังนั้นโรงเรี ยนจึงมีโอกาสร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม อาทิเช่น การจัดกิจกรรมทางด้านศาสนกิจ
ณ วัดปทุมวนาราม การร่ วมดูแลความปลอดภัยกับชุ มชนถนนหลังสวนโดยมีผกู ้ ากับสถานี ตารวจนครบาลลุ มพินี
และผูอ้ านวยการเขตปทุมวันสนับสนุน ด้วยการส่ งเจ้าหน้าที่มาร่ วมประชุ มทุกครั้ง ได้รับการบริ การจากสภากาชาด
ไทย มีโอกาสศึกษาระบบธุ รกิจจากกิจการธุ รกิจใหญ่-เล็กรอบโรงเรี ยน และจากอุทยานการเรี ยนรู้ (TK PARK) ที่มี
ความทันสมัยของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ในด้านการดูแลด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัย โรงเรี ยนได้รับ
บริ การอย่างใกล้ชิดจากสถานี ตารวจนครบาลลุมพินี และได้รับการบริ การฉุ กเฉิ นอย่างทันท่วงทีจากโรงพยาบาล
ตารวจ นอกจากนี้สมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
มาแตร์ เดอีวิทยาลัย และมูลนิ ธิมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ได้ให้ความช่ วยเหลื อโรงเรี ยนทั้งในด้านวิชาการ การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่ การร่ วมให้การศึกษาอบรมแก่นกั เรี ยนในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุ น
สวัสดิการแก่บุคลากรครู อีกทั้งยังร่ วมกับโรงเรี ยนในการประกอบกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่ผยู ้ ากไร้ดอ้ ยโอกาสใน
สังคม อาทิ กิจกรรมที่จดั ต่อเนื่ องของสมาคมนักเรี ยนเก่าฯ ในการบริ หารสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยน “บ้านเทพ”
ในชุมชนแออัดสวนอ้อย คลองเตย ทั้งในด้านการดาเนิ นการและงบประมาณ รวมทั้งรวบรวมเสื้ อผ้าและของใช้ที่มี
คุณภาพดีท้ งั ที่เป็ นของใหม่และของใช้แล้วมาจัดจาหน่ายเป็ นบริ การแก่ชุมชน เพื่อนารายได้ไปช่วยสถานพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรี ยนแห่งนี้ สมาคมฯยังได้จดั แพทย์และอาสาสมัครซึ่ งล้วนเป็ นนักเรี ยนเก่าร่ วมเยี่ยมโรงเรี ยนน้องเพื่อตรวจ
สุ ขภาพพร้อมกับกิจกรรมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สาหรับกิจกรรมที่สมาคมผูป้ กครองและครู ฯ จัดต่อเนื่ องมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 คือ การที่สมาชิกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร ได้ตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้แก่นกั เรี ยนในโครงการโรงเรี ยนพี่ โรงเรี ยนน้อง ณ อาเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี ในวันรัฐธรรมนูญของทุกๆ ปี ปั จจุบนั โรงเรี ยนมีเครื อข่ายผูป้ กครองนักเรี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา ดังนี้ เครื อข่ายระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปี ที่ 2 เครื อข่ายระดับประถมศึกษาปี ที่ 3 - 6 เครื อข่ายระดับ
มัธยมศึกษา เครื อข่ายผูป้ กครองคาทอลิ ก มีคุณแม่อาสาประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โดยจัดกิ จกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สนับสนุนพัฒนาทักษะชีวติ และเสริ มประสบการณ์ให้นกั เรี ยน นอกจากนี้ยงั มีคุณแม่
อาสาดูแลห้องเรี ยนส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ าม
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยได้รับ การประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบที่ ส าม โดยสมศ. เมื่ อวันที่ 17 - 19
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่ งผลการประเมินคุ ณภาพภายนอกของสถานศึก ษา ได้พิจารณาจาแนกตามกลุ่ ม ตัวบ่ง ชี้
ดังแสดงในตารางที่ 24 และ 25 และจาแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดังแสดงในตารางที่ 26 และ 27
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ตารางที่ 24 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
นา้ หนัก คะแนน
คะแนน ทีไ่ ด้

กลุ่มตัวบ่ งชี้และตัวบ่ งชี้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
10.00 10.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
10.00 10.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
35.00 35.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
15.00 15.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.00
5.00
ดีมาก
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2.50
2.50
ดีมาก
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 10 ผลการพัฒ นาตามจุ ด เน้น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้อ นเป็ น 2.50
2.50
ดีมาก
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริ ม
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 11 ผลการด าเนิ น งานโครงการพิ เ ศษเพื่ อ ส่ ง เสริ มบทบาทของ 2.50
2.50
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ที่ 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 2.50
2.50
ดีมาก
มาตรฐานและพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00 100.00 ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่
 ไม่ใช่
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
 ใช่
 ไม่ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ตารางที่ 25 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นา้ หนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ทีไ่ ด้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่ งชี้และตัวบ่ งชี้

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ ฝัน และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
20.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
5.00
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
5.00
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ 5.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริ ม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
5.00
มาตรฐานและพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
คะแนนรวม
100.00
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่
 ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
 ใช่
สรุ ปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ 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

ตารางที่ 26 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จาแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานและตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้ วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
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นา้ หนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

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

ตารางที่ 27 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.) จาแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
มาตรฐานและตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้ วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ ฝัน และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
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นา้ หนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

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
เพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ด้ านผลการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
1. ควรให้ความสาคัญด้านสุ ขภาพกายของเด็กที่มีน้ าหนัก ส่ วนสู งไม่ตรงตามเกณฑ์อยูร่ ้อยละ 11
2. ขอความร่ วมมือกับผูป้ กครองให้ช่วยดูแลและพัฒนาให้เด็กมีการเจริ ญเติบโตสมวัยให้ครบถ้วนทุกคน
3. ควรส่ งเสริ มให้เด็กมีโอกาสได้เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกตามโอกาสอัน
เหมาะสมมากขึ้น
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1. ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความมีมิตรภาพต่อกันโดยการไหว้ตามประเพณี เช่น การไหว้ผใู ้ หญ่และ
การรับไหว้ผนู้ อ้ ย เป็ นต้น
2. ควรเพิม่ เติมกิจกรรมเรื่ องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่ รู ้ให้เข้มข้น เช่น จัดกิจกรรมห้องสมุดที่น่าสนใจ
บรรณรักษ์อาสา จัดฉายภาพยนตร์ น่าสนใจ ฯลฯ
ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
1. สถานศึกษาควรสื่ อสารกับผูป้ กครองเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือมากขึ้น
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1. ควรเพิ่มการบริ การด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ตและการใช้โปรเจคเตอร์ ในห้องให้มากขึ้น
2. ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
กาหนดโครงการในแผนการปฏิบตั ิประจาปี ให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมทุกคน
ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ระดับปฐมวัย
1. ควรพัฒนาเพิ่มเติมด้านการจัดทาเครื่ องมือบันทึกการประเมิ นการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการของเด็กเป็ น
รายบุคคลในระหว่างภาคเรี ยนให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์สิ้นปี
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1. ควรส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มี
ความสนใจและเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นหาข้อมูลให้มากยิง่ ขึ้น
2. ควรเพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมเรื่ องปลู ก ฝั ง นิ สั ย รั ก การอ่ า นและใฝ่ รู ้ ใ ห้เ ข้ม ข้น เช่ น จัดให้มี บ รรณรั ก ษ์อาสา
จัดกิจกรรมห้องสมุด จัดฉายภาพยนตร์ ที่น่าสนใจ
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ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย
1. ควรส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนเห็นความสาคัญในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ครู และโรงเรี ยนให้มีคุณภาพต่อไป
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1. ควรพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพภายในให้ต่อเนื่ องทุกปี และถือเป็ นกระบวนการบริ หารทุกปี
2. ควรส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนเห็นความสาคัญในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู
และสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
กาหนดระยะเวลาการพัฒนาทุกด้ าน
กาหนดระยะเวลาการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านภายใน 2 ปี
การดาเนินการของโรงเรียนอันเนื่องมาจากข้ อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก รอบที่ 3
ถึงแม้ผลการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ตามตัวชี้ วดั ของสานักมาตรฐานการศึกษาแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 17-19
ธันวาคม 2555 จะปรากฏข้อสรุ ปว่า “ดีมาก” ในทุกตัวบ่งชี้ แต่คณะผูป้ ระเมินได้ให้ขอ้ ชี้ แนะในการพัฒนาโรงเรี ยน
เพิ่มเติมในบางประเด็น และกาหนดระยะเวลาการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านที่เสนอแนะภายใน 2 ปี ซึ่ งทางโรงเรี ยน
น้อมรับ และได้ดาเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้
1. ข้ อเสนอแนะด้ านผลการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
1.1 ข้อเสนอแนะ : ควรให้ความสาคัญด้านสุ ขภาพกายของเด็กที่มีน้ าหนัก ส่ วนสู งไม่ตรงตามเกณฑ์อยู่
ร้อยละ 11
การดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะของโรงเรี ยน คือ นาประเด็นนี้ เข้าหารื อในที่ประชุ มของคณะกรรมการ
สมาคมผูป้ กครองและครู ซึ่ งมีแพทย์เป็ นกรรมการอยู่ 2 ท่าน และได้รับการชี้ แจงเพิ่มเติมในความหมายของเกณฑ์
มาตรฐานด้านน้ าหนักและส่ วนสู ง และประโยชน์ที่พึงมีของการอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งทางแพทย์ยงั ได้ชวน
ให้โรงเรี ยนพิจารณาถึงอาหารและเครื่ องดื่มที่จดั บริ การให้นกั เรี ยน รวมถึงประเด็นของพันธุ กรรมด้วย โรงเรี ยนจึง
จัดให้มีกิจกรรม นักเรี ยนอนุ บาล“อ่อน”หวาน โดยบริ โภคนมจืดและระมัดระวังปริ มาณความหวานในอาหารที่จดั
ให้นกั เรี ยน รวมทั้งไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนนาขนมถุงต่างๆ มารับประทานที่โรงเรี ยน และเมื่อตัดประเด็นพันธุ กรรม
ของเด็กๆ ที่บิดา-มารดาร่ างเล็ก ออกไปแล้ว ครู อนุ บาลได้มีการหารื อกับผูป้ กครองเป็ นรายบุคคลเพื่อความร่ วมมือ
ระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน ในกระบวนการของการปรับลด / เพิ่มน้ าหนักตามความจาเป็ นของแต่ละราย
1.2 ข้อเสนอแนะ : ขอความร่ วมมือกับผูป้ กครองให้ช่วยดูแลและพัฒนาให้เด็กมีการเจริ ญเติบโตสมวัยให้
ครบถ้วนทุกคน
การดาเนิ นการของโรงเรี ยนในประเด็นนี้กว้างกว่าประเด็นที่ 1.1 คือกรณี ที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถช่วยเหลือ
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ตนเองได้เต็มที่ในการรับประทานอาหาร การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วตามวัย และความรับผิดชอบส่ วนตน
พื้นฐานในด้านต่างๆ ครู อนุบาลได้ติดต่อให้ขอ้ มูลและร่ วมกับผูป้ กครองในการสร้างโอกาสให้นกั เรี ยนได้พฒั นา
ตามวัยอย่างเหมาะสม
1.3 ข้อเสนอแนะ : ควรส่ งเสริ มให้เด็กมีโอกาสได้เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
ตามโอกาสอันเหมาะสมมากขึ้น
การดาเนิ นการของทางโรงเรี ยน คือ ได้สร้างความเข้มข้นของการสื บค้นหาข้อมูลจากบุคคลและสถานที่
ต่างๆ การใช้ Project Approach ซึ่ งเริ่ มต้นจากประเด็นความสนใจในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน และหาข้อมูลจาก
บุคคลต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรี ยน รวมทั้งเครื อข่ายผูป้ กครองได้จาลองสถานการณ์จริ งของการดาเนิ นการของ
บุคคลในอาชีพต่างๆ มาให้นกั เรี ยนได้มีประสบการณ์ เช่น การจาลองที่นงั่ ในเครื่ องบินให้นกั เรี ยนสมมุติตนเองเป็ น
นักบินและผูใ้ ห้บริ การบนเครื่ องบิน การจาลองสถานการณ์ ของแพทย์และพยาบาลในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ฯลฯ ซึ่ งเครื อข่ายผูป้ กครองได้ให้ความร่ วมมืออย่างดียิ่งในการสร้างสถานการณ์ และนาอุปกรณ์จริ งมาให้นกั เรี ยน
ได้สัมผัสและเรี ยนรู้
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1.4 ข้อเสนอแนะ : ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความมีมิตรภาพต่อกันโดยการไหว้ตามประเพณี เช่ น
การไหว้ผใู ้ หญ่ และการรับไหว้ผนู้ อ้ ย เป็ นต้น
การดาเนินการของทางโรงเรี ยน คือ ได้มีการฝึ กการไหว้ และประกวดมารยาทงาม และขอความร่ วมมือจาก
ครู ทุ ก ท่า นให้เตื อนให้นักเรี ย นไหว้อย่า งถู กกาลเทศะอย่า งสม่ า เสมอ มี การแข่ง ขันระหว่า งห้องเรี ย นในระดับ
ประถมศึกษา และครู ปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างให้นกั เรี ยนได้เห็นถึงการที่ครู ผอู ้ ่อนอาวุโสไหว้ครู ที่อาวุโสกว่าเมื่อเริ่ มวัน
ใหม่และก่อนกลับบ้านอย่างสม่าเสมอ
1.5 ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มเติมกิ จกรรมเรื่ องปลูกฝังนิ สัยรักการอ่านและใฝ่ รู ้ ให้เข้มข้น เช่ น จัดกิ จกรรม
ห้องสมุดที่น่าสนใจ บรรณรักษ์อาสา จัดฉายภาพยนตร์ น่าสนใจ ฯลฯ
การดาเนิ นการของโรงเรี ยน คือ ในระดับอนุ บาลและประถมศึกษา มี การรณรงค์รักการอ่านด้วยการจัด
คาบเวลาให้อย่างสม่าเสมอ ส่ วนระดับมัธยมศึกษาได้มีการปรับปรุ งบริ การในห้องสมุดให้คล่องตัวและเป็ นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างทันสมัยขึ้น มีการฉายภาพยนตร์ ให้นักเรี ยนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้
เลือกชมในเวลาพักกลางวัน รวมถึงการจัดให้มีการใช้ภาพยนตร์ เพิม่ มากขึ้นในคาบเรี ยนจริ ยธรรมและภาษาต่างๆ
2. ข้ อเสนอและด้ านการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
2.1. ข้อเสนอแนะ : สถานศึกษาควรสื่ อสารกับผูป้ กครองเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือมากขึ้น
การดาเนินการของโรงเรี ยน คือ มีการทางานร่ วมกับเครื อข่ายผูป้ กครองอย่างชัดเจนถึงเป้ าหมาย และมี
การสื่ อสารกันผ่านทางระบบ IT อย่างสม่าเสมอระหว่างครู ประจาชั้นกับผูป้ กครอง
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
2.2. ข้อเสนอแนะ : ควรเพิม่ การบริ การด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ตและการใช้โปรเจคเตอร์ ในห้องให้
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มากขึ้น
การดาเนินการของทางโรงเรี ยน คือ ได้มีการติดโปรเจคเตอร์ ในห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการต่างๆ เพิ่มขึ้น
โดยปั จจุบนั มีโปรเจคเตอร์ ในห้องเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยยมศึกษาปี ที่ 6 ห้องปฏิบตั ิการ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนวมัธยม และห้องปฏิบตั ิการอื่นๆ รวมทั้งปรับปรุ งระบบอินเตอร์ เน็ตของโรงเรี ยนให้
มีประสิ ทธิ ภาพและ มีการจ้างบริ ษทั ดูแลระบบของโรงเรี ยน ซึ่ งทาให้บริ การอิ นเตอร์ เน็ตของโรงเรี ยนคล่ องตัว
พร้อมใช้งาน และมีประสิ ทธิภาพขึ้นอย่างเป็ นที่พอใจ
2.3. ข้อเสนอแนะ : ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยกาหนดโครงการใน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมทุกคน
การด าเนิ น การของโรงเรี ย น คื อ เพิ่ ม บริ ก ารการสอนภาษาอัง กฤษให้ ก ับ ครู ที่ ส นใจ และการจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนครู ระหว่างโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยกับโรงเรี ยนของคณะซิ สเตอร์ อุร์สุลิน ประเทศอินโดนีเซี ย
ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรี ย นรู้ ท้ งั ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศระหว่างครู ชาวอินโดนี เซี ยกับนักเรี ยน โดยครู อาสาสมัครชาวอินโดนี เซี ยเข้าสอนภาษาอินโดนี เซี ยให้กบั
นักเรี ยนเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซี ยในชัว่ โมงของวิชาสังคมศึกษา และจัดให้มีการสอนภาษาอินโดนี เซี ยให้กบั ครู
ไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันถึงระบบงานและแผนการสอนของครู เพิ่มความมีรูปแบบที่เป็ นสากล
3. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ระดับปฐมวัย
3.1. ข้อเสนอแนะ : ควรพัฒนาเพิ่มเติมด้านการจัดทาเครื่ องมือบันทึกการประเมินการเรี ยนรู ้และพัฒนาการ
ของเด็กเป็ นรายบุคคลในระหว่างภาคเรี ยนให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์สิ้นปี
การดาเนิ นการของโรงเรี ยน คื อ ครู อนุ บาลได้ร่วมกันพัฒนาเครื่ องมือบันทึกการประเมินการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาการของเด็กเป็ นรายบุคคลในระหว่างภาคเรี ยนเป็ นรู ปแบบเดี ยวกันและเริ่ มใช้ปฏิ บตั ิแล้ว และรายงานให้
ผูบ้ ริ หารทราบด้วยความพึงพอใจในผลงานร่ วมกันที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอแนะนี้
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3.2. ข้อเสนอแนะ : ควรส่ ง เสริ มให้ค รู ทุ กคนจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ และ
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มีความสนใจและเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นหาข้อมูลให้มากยิง่ ขึ้น
การดาเนินการของโรงเรี ยน คือ ทางโรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจากครู ผสู ้ อนในการทาแผนการสอนแบบ
MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ซึ่ งเน้นกรอบการดาเนินการด้วย Induction ทาให้ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ เพิ่มมากขึ้ น ก่อนการนาเข้าสู่ ทฤษฎี หรื อกฎ/กติ กา และหลักการ ประกอบกับการที่ทาง
โรงเรี ยนได้ปรับโครงสร้ างพื้นฐานของระบบ IT ของโรงเรี ยน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้ Internet จึงทาให้
ครู ผสู้ อนสามารถใช้ IT ได้มากขึ้น และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสร้างผลงานด้วย IT ซึ่ งดึงดูดความสนใจ และความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในยุคปัจจุบนั จากการตอบแบบสอบถามของนักเรี ยนที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยการใช้
Moodle ของครู ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนมีความพึงพอใจกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อสมัยใหม่น้ ี และเห็นว่าเกิดประโยชน์แก่ตน
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4. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย
4.1. ข้อเสนอแนะ : ควรส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนเห็ นความสาคัญในการประเมินคุ ณภาพภายในเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู และโรงเรี ยนให้มีคุณภาพต่อไป
การดาเนิ นการของโรงเรี ยน คือ ครู อนุ บาลมีการทางานเป็ นทีมอย่างดี ดว้ ยความเข้าใจระบบการประเมิน
คุณภาพภายในมากยิง่ ขึ้น มีการแบ่งกันรับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ และประชุมเรี ยนรู ้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจให้กนั
และกัน ร่ วมสร้ างเครื่ องมือการประเมินด้วยกัน ขอความช่ วยเหลื อแนะนาจากคุ ณครู ที่มีประสบการณ์ มากกว่าใน
ระดับมัธยมศึ กษา จนกระทัง่ มี ความสามารถดาเนิ นการได้ดว้ ยทีมงานเล็กของตนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลอย่างน่าพอใจ และครู ทุกคนมีความเข้าใจทุกมิติของงาน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
4.2. ข้อเสนอแนะ : ควรพัฒนาระบบบริ หารคุ ณภาพภายในให้ต่อเนื่ องทุ ก ปี และถื อเป็ นกระบวนการ
บริ หารทุกปี
การดาเนิ นการของโรงเรี ยน คือ ครู ผรู้ ับผิดชอบเป็ นหัวหน้างานประเมินคุ ณภาพภายใน ได้สร้างความมี
ส่ วนร่ วมของครู ทุกคนตั้งแต่ตน้ ปี การศึกษา มีการประชุมคณะทางานประกอบไปด้วยผูร้ ับผิดชอบรวบรวมข้อมูลใน
มาตรฐานต่างๆ เพื่อกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จ ในแต่ละปี การศึกษา (ทางโรงเรี ยนได้กาหนดมาตรฐานเป็ นราย
3 ปี ) และประกาศให้เป็ นที่ทราบ รวมทั้งบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเผยแพร่ สู่สาธารณะผ่านทางเวปไซด์ของ
โรงเรี ยน หลังจากนั้นจะมีการประชุ มติดตามความคืบหน้า และแก้ไขข้อบกพร่ องเป็ นระยะ จนกระทัง่ รายงานผล
การประเมิ นตนเองให้ที่ประชุ มครู รับทราบ เพื่อกระตุ น้ ความมี ส่วนร่ วม รวมทั้งหาทางแก้ไขจุ ดที่ ยงั ต้องพัฒนา
จนกระทัง่ มีการพัฒนาก้าวหน้าไปพอสมควร แต่จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนยิง่ ขึ้นในปี การศึกษาต่อไป
12. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้ นสั งกัด (สช.)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงเรี ยนได้รับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
(สช.) ซึ่งเป็ นหน่วยงานต้นสังกัด ผลจากการประเมินดังแสดงในตารางที่ 28 และ 29
ตารางที่ 28 : ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย
ประเด็นการประเมิน
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
1.1 การกาหนดมาตรฐานของโรงเรี ยนมีการใช้ขอ้ มูลประกอบ
1.2 การกาหนดค่าเป้ าหมายของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ชดั เจนและเป็ นไปได้
1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการที่กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
1.4 การประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้วา่ ด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรี ยนให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
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คะแนนเต็ม
10
2
2
2
2

คะแนนทีไ่ ด้
10
2
2
2
2

ประเด็นการประเมิน
คะแนนเต็ม
1.5 สาระสาคัญที่กาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของ
2
โรงเรี ยน
2. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
20
2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการที่จาเป็ นอย่างเป็ นระบบ
2.5
2.2 การกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ความสาเร็ จชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
4
2.3 วิธีดาเนิ นการมีหลักวิชา ผลการวิจยั หรื อข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อา้ งอิงได้ เพื่อนาไปสู่ มาตรฐาน
3.5
การศึกษาของโรงเรี ยน
2.4 การกาหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่สนับสนุนทางวิชาการ
1
2.5 การกาหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรภายในโรงเรี ยนให้รับผิดชอบ
1
2.6 การกาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่ วมของบิดา มารดา ผูป้ กครององค์กร
1
ชุมชน ท้องถิ่น และอื่นๆ ให้รับผิดชอบ
2.7 กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2
2.8 การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
11
3.1 โครงสร้างและระบบการบริ หารงานของโรงเรี ยนชัดเจน ครอบคลุมทุกหน้าที่
2
ปฏิบตั งานได้คล่องตัวทันสถานการณ์
3.2 คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนได้ทาบทบาทหน้าที่ตามพ.ร.บ.โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550
2
แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3.3 ระบบสารสนเทศมีการจัดเป็ นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็ นประโยชน์ต่อการ
5
พัฒนาองค์กร บุคลากรและผูเ้ รี ยน
3.4 การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
2
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
11
4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
0.5
4.2 การจัดทาแผน/ปฏิทินปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรมประจาปี
0.5
4.3 การปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3
4.4 การกากับ ติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิ-การประจาปี
3
4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4
5. การจัดให้ มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
10
5.1 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
7
5.2 การนาผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์
3
6. การจัดให้ มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
10
6.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นไปตาม
2
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
6.2 การกาหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน
1
6.3 การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
3
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คะแนนทีไ่ ด้
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
10
7
3
10
2
1
3

ประเด็นการประเมิน
6.4 ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
6.5 การนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์
7. การจัดทารายงานประจาปี ทีเ่ ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7.1 การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7.2 สาระสาคัญของรายงานประจาปี ครบถ้วน
7.3 การเสนอรายงานประจาปี ให้คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนพิจารณา
7.4 การเผยแพร่ รายงานประจาปี ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
7.5 การนารายงานประจาปี (SAR) ไปใช้ประโยชน์
8. การจัดให้ มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
8.1 สร้างเสริ มแนวความคิดเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มงุ่ การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
8.2 การใช้ขอ้ มูลประกอบการพัฒนาการบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
8.3 การเผยแพร่ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
9. ผลการประเมินภายนอกรอบสาม จากสมศ.
รวม

สรุ ปภาพรวมของโรงเรี ยน คะแนนทีไ่ ด้
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุ ง
 ปรับปรุ งเร่ งด่ วน

คะแนนเต็ม
1
3
10
2
5
1
1
1
8
4

คะแนนทีไ่ ด้
1
3
10
2
5
1
1
1
8
4

2
2
10
100

2
2
10
100

........100........ คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
คะแนน 90.00 – 100
คะแนน 75.00 – 89.99
คะแนน 60.00 – 74.99
คะแนน 50.00 – 59.99
คะแนน 0 – 49.99

ข้ อเสนอแนะ :
1. ควรจัดแหล่งเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับพื้นที่สีเขี ยวอย่างต่อเนื่ อง เช่ น ต้นไม้พูดได้ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ให้กบั
นักเรี ยน และเป็ นการเพิ่มแหล่งเรี ยนรู ้ได้อีก
2. การบริ หารความเสี่ ยงโรงเรี ยนตระหนักและเห็นความสาคัญรวมทั้งมีการดาเนิ นการอยูแ่ ล้ว แต่ควรเพิ่ม
ในการรวบรวมข้อมูลไว้เป็ นร่ องรอย
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ตารางที่ 29 : ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการประเมิน
คะแนนเต็ม
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
10
1.1 การกาหนดมาตรฐานของโรงเรี ยนมีการใช้ขอ้ มูลประกอบ
2
1.2 การกาหนดค่าเป้ าหมายของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ชดั เจนและเป็ นไปได้
2
1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการที่กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
2
1.4 การประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้วา่ ด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
2
โรงเรี ยนให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
1.5 สาระสาคัญที่กาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของ
2
โรงเรี ยน
2. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
20
2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการที่จาเป็ นอย่างเป็ นระบบ
2.5
2.2 การกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ความสาเร็ จชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
4
2.3 วิธีดาเนินการมีหลักวิชา ผลการวิจยั หรื อข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อา้ งอิงได้ เพื่อนาไปสู่ มาตรฐาน
3.5
การศึกษาของโรงเรี ยน
2.4 การกาหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่สนับสนุนทางวิชาการ
1
2.5 การกาหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรภายในโรงเรี ยนให้รับผิดชอบ
1
2.6 การกาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่ วมของบิดา มารดา ผูป้ กครององค์กร
1
ชุมชน ท้องถิ่น และอื่นๆ ให้รับผิดชอบ
2.7 กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2
2.8 การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
11
3.1 โครงสร้างและระบบการบริ หารงานของโรงเรี ยนชัดเจน ครอบคลุมทุกหน้าที่
2
ปฏิบตั งานได้คล่องตัวทันสถานการณ์
3.2 คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนได้ทาบทบาทหน้าที่ตามพ.ร.บ.โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550
2
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3.3 ระบบสารสนเทศมีการจัดเป็ นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็ นประโยชน์ต่อการ
5
พัฒนาองค์กร บุคลากรและผูเ้ รี ยน
3.4 การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
2
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
11
4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
0.5
4.2 การจัดทาแผน/ปฏิทินปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรมประจาปี
0.5
4.3 การปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3
4.4 การกากับ ติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิ-การประจาปี
3
4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4
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คะแนนทีไ่ 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
5. การจัดให้ มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5.1 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5.2 การนาผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์
6. การจัดให้ มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
6.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
6.2 การกาหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน
6.3 การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
6.4 ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
6.5 การนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์
7. การจัดทารายงานประจาปี ทีเ่ ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7.1 การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7.2 สาระสาคัญของรายงานประจาปี ครบถ้วน
7.3 การเสนอรายงานประจาปี ให้คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนพิจารณา
7.4 การเผยแพร่ รายงานประจาปี ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
7.5 การนารายงานประจาปี (SAR) ไปใช้ประโยชน์
8. การจัดให้ มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
8.1 สร้างเสริ มแนวความคิดเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มงุ่ การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
8.2 การใช้ขอ้ มูลประกอบการพัฒนาการบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
8.3 การเผยแพร่ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
9. ผลการประเมินภายนอกรอบสาม จากสมศ.
10. ผลการทดสอบระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน O-NET
รวม

สรุ ปภาพรวมของโรงเรี ยน คะแนนทีไ่ ด้
ระดับคุณภาพ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุ ง
 ปรับปรุ งเร่ งด่ วน

คะแนนเต็ม
10
7
3
10
2

คะแนนทีไ่ 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

........100........ คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
คะแนน 90.00 – 100
คะแนน 75.00 – 89.99
คะแนน 60.00 – 74.99
คะแนน 50.00 – 59.99
คะแนน 0 – 49.99

ข้ อเสนอแนะ : ผูต้ รวจได้ให้เสนอแนะเช่นเดียวกับที่เสนอในระดับปฐมวัย
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ส่ วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรี ยนได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2559 เพื่อให้บรรลุความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ของการจัดการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาโรงเรี ยนประจาปี 2556 – 2560 เป็ นแผนแม่บท ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึ ก ษาชาติ มาตรฐานการประเมิ นคุ ณภาพภายนอก (สมศ.) มาตรฐานการศึ ก ษาตามกฎกระทรวงฯ และ
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย รวมทั้งหมดจานวน 11 มาตรฐาน
51 ตัวบ่งชี้ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานด้านการเรี ยนการสอน
มาตรฐานด้านการบริ หารและจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ และมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 รวมทั้งหมดจานวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานด้าน
กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูร้ ี ยนเป็ นสาคัญ และมาตรฐานด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน และ กิ จกรรมเสริ ม ต่ า งๆ เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นบรรลุ ตามตัวบ่ ง ชี้ ข อง
มาตรฐานที่ 1 โดยดาเนินการดังนี้
1.1 มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง เป็ นไปตามเกณฑ์
ในระดับชั้นอนุ บาล ได้มีส่งเสริ มและให้ความสาคัญในด้านพัฒนาการเด็กทางร่ างกายให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ โดยมีการออกกาลังกายร่ วมกันในตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ การทาท่าทางบริ หารสมอง (Brain-gym) โดย
ตัวแทนของนักเรี ยนแต่ละห้องสลับกันขึ้นเวทีทุกๆวัน นักเรี ยนจึงมีโอกาสได้ฝึกการเป็ นผูน้ ากันทุกคน การออก
กาลังกายประกอบจังหวะเพลงหรื อกิ จกิจกรรมเคลื่ อนไหวต่างๆ ภายในห้องเรี ยน และในคาบเวลา Home-Room
ทุกวันศุกร์ นักเรี ยนจะได้ฝึกโยคะในท่าต่างๆที่เหมาะกับนักเรี ยนอนุ บาล มีการเล่นกลางแจ้งในเวลาพักเช้าและ
พักกลางวัน และยังมีคาบเรี ยนพลศึกษา นาฏศิลป์ ในเวลาบ่าย โดยแต่ละห้องมีโอกาสเรี ยนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใน
ส่ วนของโภชนาการ โรงเรี ยนให้ความสาคัญกับการบริ โภคอาหารที่ไม่หวานจัด จัดให้นกั เรี ยนดื่มนมจืดและจากัด
ปริ มาณความหวานในอาหารที่บริ การให้แก่นกั เรี ยน รวมทั้งฝึ กให้นกั เรี ยนรับประทานผักและผลไม้ โดยจัดให้มี
การประเมินพัฒนาการทางร่ างกายของเด็กด้วยการชัง่ น้ าหนัก และวัดส่ วนสู ง ภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง ในกรณี ที่เด็ก
นักเรี ยนมี พฒั นาการทางร่ างกายไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทางโรงเรี ยนจะมีการพบผูป้ กครองเป็ นรายบุคคล เพื่อการ
ช่วยเหลือกันร่ วมกันระหว่างบ้านและโรงเรี ยน
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1.2 มีการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
นอกจากกิจกรรมการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวแล้ว ยังมีกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้ อเล็กและกล้ามเนื้ อ
ใหญ่ โดยการบูรณาการเข้าไปในหน่วยการเรี ยนต่างๆ ซึ่ งทักษะเหล่านี้ ได้นามาใช้อย่างสนุ กสนานและมีความสุ ข
ร่ วมกับผูป้ กครอง เพื่อนๆ คุณครู ในกิจกรรมวัน Family Day ซึ่ งจัดโดยเครื อข่ายผูป้ กครองอนุ บาล ในวันเสาร์ ที่ 4
กันยายน 2559 และวันกีฬาสี ซิสเตอร์ แอนเจลา จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
ในหน่ วยการเรี ย นรู ้ เรื่ อง “ตัวเรา” ที่ นักเรี ยนจะได้เรี ย นรู ้ เกี่ ยวกับ การดู แลสุ ขภาพของตนเอง และ
ส่ งเสริ มปลูกฝังให้นกั เรี ยนรู ้จกั การรักษาสุ ขอนามัยของตนเอง โดยแนะนานักเรี ยนในการดูแลสุ ขนิ สัยในด้านความ
สะอาดเช่น การอาบน้ า การแปรงฟัน และ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากการเข้าห้องน้ าทุกครั้ง
การบ้วนปากและการแปรงฟั นหลังรับประทานอาหาร และยังมีกิจกรรม“วันสุ ขอนามัย” โดยเครื อข่ายผูป้ กครอง
อนุบาล ซึ่ งแบ่งฐานการเรี ยนรู ้เป็ น 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 “สุ ขภาพฟันดี” เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการแปรงฟั นให้ถูกวิธี ฐานที่
2 “ล้างมือถูกวิธี” เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการล้างมือตามขั้นตอนให้ ถูกวิธี ฐานที่ 3 “หน้ากากอนามัย” เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ
ดูแลความปลอดภัยของตนเอง และฐานที่4 “สาราญ สบายใจ” เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเข้าห้องน้ าอย่างถูกวิธี ทั้งแบบชัก
โครกและส้วมซึม ซึ่งเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิตามสุ ขบัญญัติ 10 ประการ
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ่ งเสพติด
ใน Home-Room ของทุ กวันจะมี การตรวจสุ ขภาพเบื้ องต้นของนักเรี ยนได้แก่ การวัดอุ ณหภูมิของ
ร่ างกาย การตรวจเล็บ ตรวจมือ ตรวจผม และการกระตุน้ ให้ดื่มน้ าสะอาดอย่างสม่าเสมอ ใช้แก้วน้ าส่ วนตัว
ไม่รับประทานอาหารโดยใช้จานช้อนร่ วมกับผูอ้ ื่น มีผา้ ปิ ดจมูกเมื่อเป็ นหวัดไอ-จาม เพื่อที่จะไม่แพร่ เชื้ อไปยังผูอ้ ื่น
มีการฉี ดวัคซี นเพิ่มภูมิคุม้ กัน และแนะนาการเล่นเครื่ องเล่นต่างๆร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อลดอุบตั ิเหตุอนั ตรายจากการเล่น
และสอนให้รู้จกั หลี กเลี่ ยงการเสี่ ยงต่ ออุ บ ตั ิ เหตุ และสิ่ ง เสพติ ดอย่า งเหมาะสมที่ ควรได้เรี ย นรู ้ และที่ ส าคัญ คื อ
การไม่โต้ตอบหรื อรับของจากคนแปลกหน้า โดยการติดโปสเตอร์ ตามห้องเรี ยนและการชมวิดิทศั น์
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน พบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 86.67 มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง เป็ นไปตามเกณฑ์
2. นักเรี ยนร้อยละ 87.50 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
3. นักเรี ยนร้อยละ 92.50 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
4. นักเรี ยนร้อยละ 95.80 สามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านอารมณ์ และจิตใจ
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอน และกิ จกรรมเสริ ม ต่ า งๆ เพื่ อให้ ผูเ้ รี ย นบรรลุ ตามตัว บ่ ง ชี้ ของ
มาตรฐานที่ 2 โดยดาเนินการดังนี้
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2.1 ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
ในห้องเรี ยนโรงเรี ยนจัดให้มีของเล่ นตามมุ มต่ างๆ เป็ นการฝึ กให้นักเรี ยนรู ้ จกั อารมณ์ ตนเองเช่ น
อารมณ์สนุกสนาน เสี ยใจ ผิดหวัง โรงเรี ยนจัดให้มีบริ เวณสนามเล่นที่เปิ ดโล่งและมีที่หลบแดดให้นกั เรี ยนพักร้อน
มีเครื่ องเล่ นสนามที่ หลากหลาย เพื่อให้นักเรี ยนได้ออกกาลังกาย ฝึ กเล่ นร่ วมกันและผ่อนคลาย การเล่ นทาให้
นักเรี ยนมีความร่ าเริ งแจ่มใสทั้งกิจกรรมเสรี ตามมุมและเล่นสนามช่ วยปรับสมดุลทางอารมณ์ ของนักเรี ยน ฝึ กให้
นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อน รู ้จกั แบ่งปั นของเล่นให้แก่กนั นอกจากนั้นครู จดั กิ จกรรมให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิ
จริ งเพื่อให้เกิดความภูมิใจในความสามารถของตน เช่นกิจกรรม ประกอบอาหาร หรื อการแสดงบทบาทสมมติ ตาม
หน่วยการเรี ยน
2.2 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนมีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก โรงเรี ยนจึงจัดกิจกรรม “เวทีคนเก่ง” ให้นกั เรี ยนได้ฝึก
เป็ นผูน้ า ทาท่าทางประกอบเพลงให้เพื่อนปฏิบตั ิตามหลังเคารพธงชาติ ครู สร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้นกั เรี ยน
ทากิจกรรมร่ วมกันในการอ่านหนังสื อ การเล่านิ ทาน หรื อเล่าประสบการณ์ ที่พบเห็นในชี วิตประจาวัน ส่ งเสริ มให้
นักเรี ย นฝึ กอ่า น ฝึ กพูดเพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจ รวมทั้งการจัดกิ จกรรมให้นักเรี ย นแสดงออกถึ ง ความกตัญญู ต่อ
บุพการี ในวันแม่และวันพ่อแห่งชาติ ที่นกั เรี ยนได้กล่าวข้อตั้งใจที่จะทาความดี และฝึ กให้นกั เรี ยนแสดงออกในการ
ร้ อ งเพลง การท่ อ งค าคล้อ งจองประกอบท่ า ทาง เป็ นการส่ ง เสริ ม ความกล้า แสดงออกอย่า งมี ส าระ การจัด
ประสบการณ์แบบปฏิบตั ิการทดลองเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนนาเสนอสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้อย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ การให้
นักเรี ยนนาเสนอผลงานการสื บค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้แบบโครงการ (Project Approach) ทั้งในชั้นเรี ยนและ
ในงานนิทรรศการของโรงเรี ยน ล้วนเป็ นการสร้างความมัน่ ใจในตนเองและสร้างความเป็ นผูน้ าให้แก่นกั เรี ยน
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ครู จดั กิ จกรรมสร้ า งเสริ มประสบการณ์ ใ ห้นัก เรี ย นสามารถควบคุ มอารมณ์ ผ่านการเรี ยนรู ้ เช่ นวิช า
วิทยาศาสตร์ ศิลปะที่ตอ้ งใช้สมาธิ ในการคิดการทางานการแสดงความคิดเห็นในสิ่ งที่เรี ยนรู ้หรื อการฝึ ก กิ จกรรม
โยคะ การฝึ กมารยาทเป็ นต้น ในกิจกรรมกลุ่มครู ฝึกให้นกั เรี ยนเข้าใจในเหตุผลของการปฏิบตั ิแบบมีกติกา นักเรี ยน
จะเรี ยนรู ้ ที่จะไม่เอาแต่ใจตนเอง รู ้ จกั การให้ผูอ้ ื่ นและรู ้ จกั การรอคอย ในกิ จวัตรประจาวันของนักเรี ยนครู จะ
สอดแทรกความมีวินยั ในตนเองเช่นการเดินตามลาดับแถว การรับนมไปดื่ม การเติมอาหารเป็ นต้น นอกจากนี้ ใน
กิจกรรมวันปิ ดภาคเรี ยนที่ครู ฝึกให้นกั เรี ยนรู ้จกั ควบคุมตนเองและรู ้บทบาทของตนในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามลาดับ
ก่อน-หลัง นักเรี ยนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็ นอย่างดี
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
นักเรี ยนได้เรี ย นรู ้ กิจกรรมเสริ ม หลัก สู ตรในวิช านาฏศิ ลป์ ดนตรี ไทย ดนตรี ส ากล และพลศึ กษา
วิชาละ 1 คาบต่อสัปดาห์ ครู จดั กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ให้นกั เรี ยนได้ทศั นศึกษาธรรมชาติภายในโรงเรี ยนตาม
หน่วยการเรี ยนรู ้จากแผนการจัดประสบการณ์ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามหน่วยการเรี ยนเรื่ องธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ที่ครู จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรักธรรมชาติและตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมในวัน
“สิ่ งแวดล้อมโลก” ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากในกิจกรรม Project Approach ในเรื่ อง
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พืชผักสวนครัวและถัว่ มหัศจรรย์
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน พบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 100 ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. นักเรี ยนร้อยละ 100 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
3. นักเรี ยนร้อยละ 100 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
4. นักเรี ยนร้อยละ 95.83 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านสั งคม
วิธีการพัฒนา
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่ อฟังคาสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์
นักเรี ยนปฐมวัยได้รับการปลูกฝังการกตัญญู รู ้คุณของพ่อแม่ครู อาจารย์ นักเรี ยนได้รับการฝึ กมารยาทการ
ไหว้ทาความเคารพนบนอบผูใ้ หญ่เช่น การเดิน การกราบ การไหว้ กระตุน้ ให้มาโรงเรี ยนทันเข้าแถว เคารพธงชาติ
ฝึ กเดิ นแถวในช่ องเส้ นด าหน้า ห้ อง ขึ้ น ลงบันได ไปห้ องรั บ -ส่ ง มี ก ารสร้ า งข้อปฏิ บ ตั ิ ร่วมกันในห้ องเรี ย น
ห้องสมุ ด และสนามเด็ ก เล่ น สร้ างสั ญญาณการหมดเวลาร่ วมกัน ปฏิ บ ตั ิ กิ จวัตรประจาวันในการเก็ บ และเรี ย ง
กระเป๋ า รองเท้า แก้วน้ า เข้าที่ดว้ ยตนเอง และฝึ กการนัง่ สมาธิ ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัย ฝึ กการสวดภาวนา
และสวดมนต์ ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ
3.2 มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ที่จะแบ่งปั นเงินของตนเองให้เด็กยากไร้ทุกวันศุกร์ โดยครู ประจาชั้นจะเป็ นผูก้ ระตุน้
และบอกข้อดี ของการแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่น และในช่ วงวันคริ สตสมภพนักเรี ยนทุกคนร่ วมกันรณรงค์การนาตุ๊กตาและ
ของเหลือใช้สภาพดีมาบริ จาคให้นอ้ งนักเรี ยนโรงเรี ยนยากไร้
3.3 เล่นและทางานกับผูอ้ ื่น
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ การทากิ จกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่นกิ จกรรมวันวิชาการปี นี้ ทางโรงเรี ยนมุ่งเน้นในประเด็น
ยืนหยัดในความถูกต้องและเป็ นธรรมเพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักถึ งผูอ้ ื่นและจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อปลูกฝังความ
กตัญญูกตเวที และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนปฐมวัยได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู อาจารย์ โดยนักเรี ยนจัดทา
พานพุ่ม ในพิธี ไหว้ค รู ด้วยตนเองจัดกิ จกรรมวันมาแตร์ เทิ ดพระคุ ณแม่ และกิ จกรรมเทิ ดพระคุ ณพ่อ นัก เรี ยนมี
โอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผูใ้ ห้กาเนิ ด โดยเชิ ญคุณพ่อ คุณแม่ของนักเรี ยนปฐมวัยมาร่ วมกิจกรรมกับลูกๆ
ที่โรงเรี ยนในสัปดาห์วนั สาคัญ ตามวันและเวลาที่กาหนด
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
กิจกรรม “มารยาทไทยในวัยเด็ก ” เป็ นกิจกรรมที่โรงเรี ยนใช้ปลูกฝังให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิมารยาทไทยได้
ถูกต้องตามกาลเทศะ นักเรี ยนทุกคนได้รับการฝึ กมารยาทไทยในแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมคาคล้องจองและเรี ยนรู้ถึง
วัฒนธรรมไทยที่แสดงออกถึงความเคารพต่อผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิตนตามศาสนาที่ตนนับถือ นักเรี ยนที่
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เป็ นคริ สตชนได้เรี ยนรู้ และปฏิ บตั ิตามคาสอนของพระเยซู เจ้า ในขณะที่ นักเรี ย นพุทธได้เรี ยนรู้ และปฏิ บตั ิตาม
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและแผ่เมตตาอย่างง่ายได้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนทุกคนได้เรี ยนรู้วนั สาคัญและ
วัฒนธรรมต่างๆร่ วมกัน เช่น การสวดมนต์ภาวนาก่อนรับประทานอาหาร การเข้าร่ วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
นอกจากนี้ การร่ วมกิ จกรรมในวันเอกลักษณ์ ไทย ทาให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย
การปฏิบตั ิตนต่อบุคคลและสถานที่ต่างๆ การละเล่นของไทย รวมถึงอาหารไทยที่ควรรู ้จกั
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินพบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 100 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่ อฟังคาสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์
2. นักเรี ยนร้อยละ 99.16 มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
3. นักเรี ยนร้อยละ 97.50 เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4. นักเรี ยนร้อยละ 96.70 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านสติปัญญา
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์เพื่อให้เด็กบรรลุตามตัวบ่งชี้ ท้ งั 5 ของมาตรฐานที่ 4 โดยดาเนิ นการ
ดังนี้
4.1 สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
โรงเรี ยนสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนเพื่อกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการผ่านกิ จกรรมการเคลื่ อนไหวและจังหวะ กิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ โดยมี Big Picture และ
Reflection เพื่อฝึ กทักษะในการตอบคาถามและตั้งคาถามสิ่ งที่สนใจ นอกจากนี้ เด็กๆได้เรี ยนรู้แบบโครงการ
(Project Approach) เรี ยนรู ้สิ่งที่สนใจอยากรู ้ และเรี ยนรู ้การสื บค้นด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยความมุ่งมัน่
และกิ จกรรมมุมต่างๆในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนเพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ อย่างเสรี เช่ น มุมบล็อค
มุมวิทยาศาสตร์ มุมธรรมชาติ มุมครัว มุมภาษา มุมคณิ ตศาสตร์
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ครู จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้หลักการของ See – Judge – Act ด้วยกรอบความคิดแบบ
Induction โดยให้นกั เรี ยนได้มีประสบการณ์ก่อนนาไปสู่ สาระการเรี ยนรู ้ ทาให้เด็กๆเกิดความคิดรวบยอดเหมาะสม
กับวัย
4.3 มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
การฝึ กทักษะทางภาษาด้วยกิจกรรมสนทนาระหว่างนักเรี ยนกับครู ในช่วงเริ่ มต้นกิจกรรมของแต่ละวัน
ในหัวข้อเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันและเหตุการณ์พิเศษของแต่ละวัน การเล่าเรื่ องจากประสบการณ์ เดิ ม
ในแต่ละเรื่ องที่ได้เรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสที่นกั เรี ยนจะได้นาเสนอความคิดและปรับการใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสม
นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมรักการอ่านและกิจกรรมหนังสื อเล่มโปรดเพื่อฝึ กการอ่านออกเสี ยงให้เด็กฟั งจากหนังสื อที่
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เด็กสนใจ และเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้สนทนาตอบคาถามเกี่ ยวกับเรื่ องราวในหนังสื อ เป็ นการฝึ กทักษะการ
สื่ อสารและสะท้อนความคิดและความรู ้สึก นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมยืมหนังสื อกลับบ้าน ซึ่ งเด็กๆสามารถเลือก
หนังสื อที่สนใจไปอ่านที่บา้ นร่ วมกับผูป้ กครองเป็ นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
4.4 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ครู จดั ประสบการณ์ เรี ย นรู้ แ บบ Project Approach ท าให้เด็ก ๆได้พ ฒ
ั นาความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหา และเชื่อมโยงกับการใช้ในชีวิตจริ ง นอกจากนี้ ได้จดั มุมการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน ( ลานเล่น ) อย่างเป็ น
รู ปธรรมที่ง่ายๆ ด้วยสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ และกิ จกรรมการ
ทดลอง ให้เด็กๆได้เรี ย นรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้ จกั การสังเกต คาดคะเน ลงมือทา จดบันทึก และ
นาเสนอได้เหมาะสมกับวัย
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มี ก ารจัด กิ จ กรรมที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ มให้ เ ด็ ก ได้แ สดงออกอย่ า งอิ ส ระผ่ า นการคิ ด ริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ ต าม
จินตนาการของตนเอง ซึ่ งเด็กๆมีโอกาสเลือกทากิจกรรมที่ตนเองสนใจอย่างน้อยวันละ 1 - 2 กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรมวาดภาพระบายสี สี น้ า สี เทียน สี ดินสอ
- กิจกรรมหยดสี เป่ าสี ละเลงสี
- กิจกรรมปั้ น ได้แก่ ปั้ นแป้ ง ปั้ นดินน้ ามัน
- กิ จกรรมประดิ ษฐ์จากเศษวัสดุ ต่างๆและของเหลื อใช้ ได้แก่ ประดิ ษฐ์จานกระดาษ ประดิ ษฐ์
กระทงใบตอง ประดิษฐ์จากแกนกระดาษ ประดิษฐ์จากเศษผ้า
- กิจกรรมพับ พับกระดาษเป็ น บ้าน โรงเรี ยน สัตว์ ดอกไม้
- กิจกรรมร้อย ร้อยลูกปั ด ร้อยเชือก
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน พบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 96.70 สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
2. นักเรี ยนร้อยละ 97.50 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
3. นักเรี ยนร้อยละ 90.83 มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสม
4. นักเรี ยนร้อยละ 100 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
5. นักเรี ยนร้อยละ 95.80 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ กิจกรรมเสริ มต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 5 โดยดาเนินการดังนี้
54

5.1 ครู เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์
ครู ศึกษาหลักสู ตรปฐมวัย ทาความเข้าใจในปรัญญา หลักการ เป้ าหมาย สาระการเรี ยนรู้ และเชื่อมโยง
ความรู้ ความเข้าใจสู่ การจัดทาแผนจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนและการเขียน
บันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลในแบบบันทึกพฤติกรรม และเขียนรายงานพฤติกรรมนักเรี ยนลงใน
สมุดบอกข่าวเพื่อแจ้งให้ผปู ้ กครองได้ทราบ ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง และมีการประเมินพัฒนาการตามหัวข้อต่างๆใน
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ภาคเรี ยนละ 3 ครั้ง
5.2 ครู จ ัด ท าแผนการจัด ประสบการณ์ ที่ ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อฝึ กทักษะกระบวนการคิดของ
นักเรี ยน
ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ตรงตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ที่
น่าสนใจ กระตุน้ ทักษะกระบวนการคิด เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เลือกทากิจกรรมที่สนใจ และมีส่วนร่ วมในการนา
สื่ อจากที่ บา้ น มาจัดมุ มการเรี ยนรู ้ ร่วมกับเพื่อนๆ ในห้องเรี ยน ครู จดั ให้มีสื่อการเรี ยนรู้ ใบงาน ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ครู ทาการวิเคราะห์ หลักสู ตรปฐมวัยและจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ ที่ เน้นนักเรี ย นเป็ นสาคัญ
ครอบคลุ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิ จกรรมรวมพลังสร้ างสรรค์การเรี ยนรู ้ โดยใช้การสอนแบบ MDLC ผ่าน
กระบวนการ See-Judge-Act ที่เป็ นกระบวนการสอนอย่างเป็ นขั้นตอน ทาให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ วา่ เรี ยนอะไร
เรี ยนรู ้ได้อย่างไร ซึ่ งเด็กแต่ละคนจะมีการเรี ยนรู ้ ได้แตกต่างกัน และไตร่ ตรองสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ เพื่อสรุ ปองค์ความรู ้
ด้วยตนเอง
5.3 ครู บริ หารการจัดชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก
ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนด้วยการสร้ างบรรยากาศในห้องเรี ยนให้น่าสนใจ กระตุน้ ความสนใจของ
นักเรี ยน มีมุมการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องตามหน่วยการเรี ยนรู ้ต่างๆ โดยสื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ทั้งสื่ อของจริ ง ของ
จาลอง ให้เด็กเกิดความอบอุ่น และไว้วางใจ เป็ นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู กบั เด็ก เปิ ดโอกาสให้เด็กเป็ น
ผูส้ ร้ างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้เด็กสามารถปฏิ บตั ิตามกติกาที่ตนเองมีส่วนร่ วม สร้างให้เด็กมีวินยั ใน
ตนเอง โดยที่ทุกคนจะต้องช่วยกันในการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรี ยน ห้องอาหาร ห้องน้ า และลานเล่น ปฏิบตั ิ
เป็ นกิจวัตรประจาวันในดูแลตนเอง การเก็บและเรี ยงกระเป๋ า รองเท้า อุปกรรณ์การเรี ยน เข้าที่ดว้ ยตนเอง การส่ งงาน
ส่ งการบ้าน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่ งครู จะแสดงความชื่ นชมเมื่อเด็กๆสามารถปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์
และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
5.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ครู ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อสร้ างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ ให้
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และให้เด็กมีส่วนร่ วมในการนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ต่างๆ เช่ น สื่ อของจริ ง ของจาลอง
หนังสื อ จากบ้านมาแบ่งปั นประสบการณ์ เรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อนๆนอกจากนี้โรงเรี ยนยังส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีของ
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ครู สนับสนุ นให้ครู คน้ คว้าความรู ้เพิ่มเติมผ่านระบบ Internet มีการติดตั้งเครื่ อง Projector ในห้องเรี ยน เพื่อให้ครู
ใช้เป็ นสื่ อในการสอน ทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เพิ่มมากขึ้น เป็ นไปตามการสอนในแนวทาง Teach Less Learn More
การจัดอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆที่ฝ่าย IT จัดขึ้น ทาให้ครู สามารถสร้างสื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม และนา
เทคโนโลยีมาใช้กบั นักเรี ยนเพิ่มมากขึ้น
5.5 ครู มีการสังเกตและเขียนบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
มีการเขียนประเมินพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนลงในสมุ ดบอกข่าวเล่าเรื่ อง เพื่อเป็ นการสื่ อสารให้
ผูป้ กครองได้ทราบว่าลูกมีพฒั นาการเป็ นอย่างไรภาคเรี ยนละ 1ครั้ง มีการประเมินพัฒนาการตามหัวข้อต่างๆ ภาค
เรี ยนละ 3 ครั้ง รวมถึงมีการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองเข้ามาเยีย่ มชมห้องเรี ยนปี การศึกษาละ 1 ครั้ง และสรุ ปรายงาน
ผลการพัฒนาของเด็กแก่ผปู ้ กครองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกันกับครู
ครู ได้วางแผนและปรับปรุ งจัดระบบการประเมิ นพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ
ร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคมและสติปัญญา เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง โดยมีการบันทึกพัฒนาการ และ
พฤติกรรมของเด็ก สรุ ปความก้าวหน้าและส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กเป็ นรายบุคคล โดยมีการรายงานผูป้ กครอง
เป็ นระยะ
5.6 ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
ครู มีงานวิจยั ในชั้นเรี ยนปี การศึกษาละ 1 เรื่ อง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่เป็ น Best
Practice ระหว่างครู ผสู ้ อน และนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาเด็กและปรับปรุ งการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
5.7 ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
โรงเรี ยนได้จดั สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อกระตุน้ ความสนใจของเด็ก ในห้องเรี ยนจะมีพ้ืนที่
เหมาะสมกับกิ จกรรมที่ครู กบั เด็กๆ ร่ วมกันจัดมุ มการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องตามหน่ วยการเรี ยนรู ้ ต่างๆ มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ หลากหลาย ที่ ส่งเสริ มพัฒนาการของเด็กได้ครอบคลุ มทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ และจิ ตใจ สังคม และ
สติปัญญา เหมาะสมตามวัยและมีความปลอดภัย
5.8 ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
ครู แสดงความรู ้สึกที่ดีต่อเด็กและผูป้ กครอง สอบถามและรับฟังความคิดเห็น พูดคุยด้วยความเป็ นมิตร
แสดงน้ าใจไมตรี ยิม้ แย้ม แจ่มใส อย่างสม่าเสมอ เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเพื่อร่ วมกัน
ปรับพฤติกรรมและพัฒนาเด็ก และจัดให้มีผปู ้ กครองเครื อข่าย เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่เสริ มในหน่วย
การเรี ยนรู ้ต่างๆให้กบั นักเรี ยน
5.9 ครู มีวฒ
ุ ิและความรู้ความสามารถ ในด้านการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนมีการคัดเลือกครู ที่มีวุฒิ และความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย สามารถเชื่ อมโยง
หลักสู ตรสู่ กระบวนการจัดกิจกรรมประสบการณ์ และจัดให้ครู ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องด้วยการประชุ มเชิ ง
ปฏิ บตั ิการ อบรม และสัมมนา ทั้งในและนอกโรงเรี ยน เพื่อนามาพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถและนามาจัด
กิจกรรมให้เกิดความหลากหลาย และกระตุน้ ความสนใจของเด็กมากขึ้น
5.10 ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
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ครู มีการจัดทาข้อมูลที่แสดงให้เห็นร่ องรอยของการเจริ ญเติบโต พัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการทากิจกรรม ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีการบันทึกเป็ นระยะๆ และนา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน พบว่า
1. ครู ร้อยละ 100 เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
2. ครู ร้อยละ 100 จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ครู ร้อยละ 100 บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก
4. ครู ร้อยละ 90 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5. ครู ร้อยละ 100 ใช้เครื่ องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุ ปรายงานผลการ
พัฒนาของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
6. ครู ร้ อ ยละ 100 ท าวิ จ ัย และพัฒ นาการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ และใช้ ผ ลในการปรั บ การ
จัดประสบการณ์
7. ครู ร้อยละ 100 จัดสิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
8. ครู ร้อยละ 100 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
9. ครู ร้อยละ 100 มีวุฒิป ริ ญญาตรี ทางการศึก ษา และได้รับการสนับสนุ นความรู้ ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัยด้วยการอบรมไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง/ปี
10. ครู ร้อยละ 100 จัดทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริ หารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
วิธีการพัฒนา
ผูบ้ ริ หารได้ปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ ในการบริ หารจัดการศึ กษาตามตัวบ่งชี้ ท้ งั 6 ที่ กาหนดไว้ใน
มาตรฐานที่ 6 ดังนี้
6.1 ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ ความเข้าใจ ปรั ชญา แนวคิ ดและจุ ดมุ่งหมายของการจัดการศึ กษาปฐมวัยได้อย่าง
ชัด เจน จึ ง ก าหนดนโยบายการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ มี ก ารประชุ ม ชี้ แจง
แนวนโยบายแก่ผปู ้ กครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
6.2 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า มีวสิ ัยทัศน์ ริ เริ่ มนาแนวคิดและวิธีการใหม่ๆในการจัดการศึกษานาสู่ ศตวรรษที่ 21
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สามารถบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆ สู่ การ
วางแผนพัฒนาคุ ณภาพเด็กปฐมวัย เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ให้เด็กเกิ ดการพัฒนาครบ
ทั้ง 4 ด้า น ด้วยการจัดอบรมบุ คลากร และให้ความช่ วยเหลื อ กระตุ น้ ครู และบุ คลากรในการพัฒนาคุ ณภาพเด็ ก
ปฐมวัย
6.3 ผูบ้ ริ หารใช้หลัก การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมและใช้ข ้อมู ล การประเมิ นผลหรื อการวิจยั เป็ นฐานคิ ด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยเปิ ดโอกาสให้ครู ผูป้ กครอง ชุ มชนและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในการให้ขอ้ มูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบการตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน มีการดาเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุ งพัฒนา และใช้ขอ้ มูลจากการประเมินหรื อผลงานวิ จยั มาใช้ใน
การบริ หารจัดการศึกษาและส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยน เช่น การกาหนดโครงสร้างของการบริ หาร กาหนดบทบาทและ
หน้าที่ของบุคลากรแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิ บตั ิงานในกิ จกรรมต่างๆ เปิ ดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อเป็ นแบบอย่างให้บุคลากรนาไปใช้ในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
6.4 ผูบ้ ริ หารสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดย
เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ายมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดเป้ าหมาย ความส าเร็ จ และร่ ว มรั บ ผิ ดชอบในการ
ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ เน้นการทางานเป็ นทีม มีการนิ เทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการและงานที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากร
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ าย ทาให้บุคลากรมีความรู ้สึกมัน่ คงในอาชีพ และปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.5 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โรงเรี ยนกาหนดแผนการพัฒนาครู และบุคลากรอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถ มี
การนิเทศติดตามงานเป็ นระยะ จัดให้มีการอบรม / สัมมนาครู ท้ งั ทางด้านวิชาการและจิตวิญญาณของความเป็ นครู
รวมทั้งเปิ ดโลกทัศน์ของครู โดยสนับสนุ นบุ คลากรให้ไปทัศนศึ กษา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ให้
ความสาคัญแก่ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในทุ กมิ ติ มีการติ ดตาม กากับ ประเมิ น และนาผลการประเมิ นไป
พัฒนาหรื อปรับปรุ งศักยภาพของครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
6.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา
ผูบ้ ริ หารสามารถให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการ และเอาใจใส่ การจัดการศึกษาปฐมวัย ส่ งเสริ ม
ให้ครู พฒั นาและเลือกใช้สื่อการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม สนับสนุนให้ครู ปฐมวัยได้ศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมเพื่อ
นามาใช้ในการปรับกระบวนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้และการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริ ง
กาหนดให้ครู ทาวิจยั และนาผลการวิจยั ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.7 เด็ก ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย
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ในทุ ก ภาคเรี ย นโรงเรี ย นจะมี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจในการจัดการศึ ก ษา ซึ่ งมี ก ารประเมิ นใน
หลากหลายรู ปแบบ เช่น ในระดับปฐมวัย จะมีแบบประเมินความพึงพอใจให้ผปู ้ กครองประเมิน ส่ วนนักเรี ยนเก่าฯ
และชุ มชนมีส่วนร่ วมในการประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนโดยมีการประชุ ม อภิปรายและสรุ ปผลการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนออกมาในรู ปของรายงานการประชุม
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน และประเมินความพึงพอใจในการดาเนินการ พบว่า
1. ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับดีมาก
2. ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับดีมาก
3. ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรื อการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ ในระดับดีเยีย่ ม
4. ผูบ้ ริ หาร สามารถจัดการศึกษาให้บ รรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใน
ระดับดีเยีย่ ม
5. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ ในระดับดีเยีย่ ม
6. ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา ในระดับดีมาก
7. ร้อยละ 92.55 ของผูป้ กครองและ ชุมชน พึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
วิธีการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัวบ่งชี้ท้ งั 5 โดยผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
7.1 มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่ การปฎิบตั ิได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โรงเรี ย นมี ก ารจัด ท าหลัก สู ต รปฐมวัย โดยมี ผูบ้ ริ ห าร ครู ผูป้ กครองร่ ว มกัน พัฒ นาหลัก สู ต รให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง มีการทาแผนจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ การนิเทศ
การประเมินผล และการสรุ ปผลตลอดปี การศึกษา
7.2 มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนมีระบบกลไกในการจัดให้มี การประชุ มคณะกรรมการ สมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ ฯ คุ ณครู
และผูป้ กครองเครื อข่าย มีวารสาร MD News สมุดบอกข่าว มีการนิ เทศ การประเมินพัฒนาการนักเรี ยน มีการ
วางแผนและปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ
7.3 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในหน่วยการเรี ยนรู ้ เช่น กิจกรรม
สังคมเป็ นสุ ขทุกอาชีพช่วยกัน โรงเรี ยนได้จดั ทา CD ภาคเรี ยนละ 2 แผ่นเพื่อให้เห็นกระบวนการเรี ยนรู ้ในกิจกรรม
ต่างๆ ของนักเรี ยน
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7.4 สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและท้องถิ่น
ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมวันสุ ขอนามัย กิจกรรม Family Day กิจกรรมสังคมเป็ นสุ ขทุก
อาชีพช่วยกัน กิจกรรมเอกลักษณ์ไทย และกิจกรรมเล่านิทาน
7.5 จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน
โรงเรี ยนมีสถานที่อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ที่ หลากหลาย มีบริ เวณที่เอื้อสาหรับการเรี ยนรู ้ท้ งั
ในและนอกห้องเรี ยน มีสื่อการเรี ยนรู ้ท้ งั ของจริ งและของจาลอง รวมทั้งมีหอ้ งพยาบาลที่ทนั สมัย
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน พบว่า
1. หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยสามารถนาสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในระดับดีเยีย่ ม
2. ระบบและกลไกของโรงเรี ยนที่สร้างการมีส่วนร่ วมจากผูป้ กครองและชุ มชน มีประสิ ทธิ ภาพในระดับ
ดีมาก
3. ผูป้ กครองให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน ในระดับดีเยีย่ ม
4. โครงการและกิจกรรมของโรงเรี ยนเกิดจากความร่ วมมือของทุกฝ่ ายบรรลุเป้ าหมาย ในระดับดีเยีย่ ม
5. สิ่ งอานวยความสะดวก มีประสิ ทธิ ภาพ และสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน เอื้อต่อการพัฒนานักเรี ยนอย่าง
รอบด้าน ในระดับดีเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของบุคลากรภายในโรงเรี ยน นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน
และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดาเนิ นการให้บรรลุ ตามตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานที่ 8
ดังนี้
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
โรงเรี ยนแต่งตั้งคณะทางานในการจัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่
ต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจาก
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานคุณภาพเด็กตามหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
โดยคานึงถึงศักยภาพของเด็ก ศักยภาพของโรงเรี ยน บริ บทของชุ มชนและท้องถิ่น ด้วยการจัดประชุมคณะทางาน
กาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จของแต่ละมาตรฐาน และเพื่อให้เห็ นการพัฒนาอย่างชัดเจน โรงเรี ยนจึ งกาหนด
มาตรฐานที่ต่อเนื่ อง 3 ปี คือ ปี การศึกษา 2558 – 2560 เป้ าหมายความสาเร็ จของแต่ละมาตรฐานที่กาหนดขึ้นผ่าน
ความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน นามาเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ พร้ อมทั้งประกาศให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบอย่างทัว่ ถึง
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8.2 จัดท าและดาเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม
วิธีการ งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายที่โรงเรี ยนกาหนดไว้ โดย
มีการกาหนดกรอบเวลาของการดาเนิ นงาน 5 ปี (ปี 2556 -2560) เพื่อใช้เป็ นแผนแม่บทในการดาเนินงาน ผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายร่ วมกันคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่
การปฏิ บตั ิ ตามกรอบระยะเวลาที่ กาหนดไว้ ปี การศึกษา 2559 นี้ เป็ นปี ที่ 4 ของการดาเนิ นการตามกรอบของ
แผนพัฒนาโรงเรี ยน ซึ่ งโรงเรี ยนตระหนักเสมอว่า พันธกิ จที่สาคัญของโรงเรี ยนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เป็ นสิ่ ง ที่ ทุก ฝ่ ายต้องมี ส่ วนร่ วมเพื่ อให้ดาเนิ นการจนบรรลุ ผ ล ดังนั้นการดาเนิ นงานที่ ส ะท้อน
ความสาเร็ จที่ ชัดเจน คื อ การจัดท าแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารประจาปี ที่ ส อดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้ความเห็ นชอบ และกาหนดปฏิ ทินการนาแผนปฏิ บตั ิการประจาปี สู่
การปฏิ บ ตั ิ ตามกรอบเวลาที่ กาหนดไว้ โดยมี ก ารก ากับ ติ ดตาม ประเมิ น และรายงานผลการดาเนิ นงานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน และจัดทารายงานการประเมินภายใน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อสิ้ นปี การศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนมีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาระบบสารสนเทศ และใช้ IT ในการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรี ยน ครอบคลุมทั้งด้านการบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคลากร
และการบริ หารงานทัว่ ไป รวมทั้งงานสนับสนุ นอื่น ๆโดยเกิดจากความร่ วมมือของบุคลากรทุกฝ่ าย ข้อมูลจึงเป็ น
ปั จจุ บ นั พร้ อมให้บ ริ ก าร มี ก ารประชาสั ม พันธ์ แ ละเผยแพร่ ข ้อมู ล ข่ า วสารต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้องกับ โรงเรี ย นให้แ ก่
ผูป้ กครองและผูเ้ กี่ ย วข้อ งในหลากหลายวิ ธี ได้แ ก่ การสื่ อ สารผ่า นทางวารสารของโรงเรี ย น ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทาง SMS และทาง Website ของโรงเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยน ผูป้ กครองและครู สามารถเข้าไป
ติดตามข่าวสารทาง website ได้ตลอดเวลา และเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการประเมินและแสดงความคิดเห็ น
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลไปพัฒนางานสารสนเทศของโรงเรี ยนต่อไป
8.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมี การดาเนิ นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิ บตั ิงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรี ยนและประเมินผลการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดย
กาหนดคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ หัวหน้างานปฐมวัย ในการรับผิดชอบดาเนิ นการติดตาม
ตรวจสอบคุ ณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งระดับบุคคลเป็ นระยะๆ และระดับสถานศึกษา ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ ง
และกาหนดคณะกรรมการที่ประกอบด้วยครู ที่รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน ประเมินคุ ณภาพภายใน ด้วยวิธีการ
และเครื่ องมื อที่ หลากหลาย กรรมการบริ หารโรงเรี ยนเข้ามามี ส่วนร่ วมในกระบวนการประเมิ นคุ ณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุ ง แก้ไข หรื อพัฒนาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน นอกจากนี้ มีการเตรี ยมการและพร้ อมให้ความร่ วมมือในการติดตาม
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ตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษาจากหน่ วยงานต้นสังกัด ซึ่ งโรงเรี ยนได้รับการการตรวจติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จากสังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (สช.จะประเมินทุก 3 ปี )
8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
โรงเรี ย นนาผลจากการประเมิ นตนเองจากปี ที่ ผ่านๆมา และผลการประเมิ นภายในจากหน่ วยงาน
ต้นสังกัด รวมทั้งผลการประเมินคุ ณภาพภายนอกรอบที่ 3 จากสมศ. มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อเลื อกสรร
ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนา ซึ่ งครอบคลุมภาระงานของโรงเรี ยนทั้ง 4 ด้าน โดยจัดให้มีการประชุมและ
ใช้กระบวนการ Continue - Start - Stop ถึงสิ่ งที่จะต้องดาเนินการ เพื่อนามาวางแผนในการบริ หารจัดการศึกษาในปี
ต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
8.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนจัดทารายงานประจาปี ซึ่ งเป็ นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในที่มีการประเมินอัตลั กษณ์
การศึกษาคาทอลิ กควบคู่กนั ไป เป็ นการสะท้อนถึ งคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและผลสาเร็ จของการบริ หารจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยน โดยใช้แนวทางการประเมินคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุ ณภาพภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสาระครอบคลุมการดาเนินงานของโรงเรี ยน ความสาเร็ จ ชื่อเสี ยง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรี ยน โดยความร่ วมมือในการดาเนินการของบุคลากรทุกฝ่ าย และนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยนให้ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินการ
โรงเรี ยนได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรทุ กฝ่ าย ทั้งชุ มชน และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง สะท้อนถึ งคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและผลสาเร็ จของการบริ หารจัด
การศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน ตรงตามตัวบ่งชี้ดงั นี้
1. การจัดท ามาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษามี ค วามชัดเจน ทุ กมาตรฐานมี การกาหนดค่ าเป้ าหมาย
ความสาเร็ จอยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
2. การจัดทาและดาเนินการตามแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐาน อยูใ่ น
ระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
3. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก
4. การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและหน่วยงานต้นสังกัด (สช) อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
5. นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่ อง
อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
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มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน กิจกรรมต่างๆ และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 9 ดังนี้
9.1 เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น เด็กเป็ นสาคัญ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ให้เหมาะสมตามวัย โดยจัด
แหล่งเรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนที่ประกอบด้วยมุมต่างๆเพื่อให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนรู ้อย่างอิสระ เช่น
มุมภาษา มุมคณิ ตศาสตร์ มุมบล็อค มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์ มุมธรรมชาติน่ารู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
เช่ น ห้องสมุ ด บริ เวณสถานที่ รอบโรงเรี ย น ลานเล่ นและสนามเด็ก เล่ น เพื่ อให้นัก เรี ย นได้เรี ยนรู ้ จากการเล่ น
การทดลอง นอกจากนั้นแล้วโรงเรี ยนได้จดั กิ จกรรมโยคะเพื่อสุ ขภาพและกิจกรรม Brain Gym เพื่อให้เด็กได้
พัฒนาสมองและสมาธิ ในการทางาน สามารถบริ หารร่ างกายและจิ ตใจให้มีความมัน่ คงและผ่อนคลายความตึ ง
เครี ยด และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนที่สนใจเรี ยนในโครงการแหล่งเรี ยนรู ้ในเวลาหลังเลิกเรี ยน โดยเลือกเรี ยนตามที่
ตนเองสนใจ เช่น เรี ยนรู ้สนุกกับสี สรร เรี ยนรู ้อาหารผ่านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เรื่ องของข้าว
โรงเรี ยนได้สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้
ภายใน เช่น การเรี ยนรู ้ จากครู ดว้ ยกันเองที่เป็ น Best Practice กิ จกรรม Professional Development กิจกรรม
การฟื้ นฟูจิตใจและจิตอิสระ กิจกรรม Brain Gyms และจากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก โดยส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรม
และสัมมนาตามที่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนทัศนศึกษา/ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุ มชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โรงเรี ยนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการประชุมครู
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ระหว่างครู ในทีมชั้นและต่างระดับชั้น มีการสื่ อสารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยน
กับครอบครัวเพื่อการพัฒนาเด็กให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยสื่ อสารผ่านทางสมุดบอกข่าวเล่าเรื่ อง จดหมาย วารสาร
MD News และ Website ของโรงเรี ยน นอกจากนี้ มีการจัดประชุ มผูป้ กครองและ เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมสาหรับเด็กๆ โดยมีสมาคมผูป้ กครองและครู ฯ สมาคมนักเรี ยนเก่าฯ และเครื อข่าย
ผูป้ กครองช่วงชั้นปฐมวัยสนับสนุน และร่ วมจัดกิจกรรมในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กๆในระดับปฐมวัย
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน พบว่า
1.โรงเรี ยนดาเนิ นการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กๆ ทุกโครงการและกิ จกรรม
ที่จดั ขึ้นส่ งเสริ มและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
2.โรงเรี ยนมีการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกเพื่อนาความรู ้มาใช้ประโยชน์และเผยแพร่
ความรู ้ เป็ นที่พึงพอใจของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในระดับดีเยีย่ ม
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มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้ นของการศึกษาปฐมวัย
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นได้มีก ารจัดการศึ กษาเพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมายตามปรั ชญา วิสัย ทัศน์ และจุ ดเน้นของการศึก ษา
ปฐมวัย ดังต่อไปนี้
10.1 จัดโครงการ กิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ มให้เด็ กบรรลุ ตามเป้ าหมาย ปรั ชญา วิสัย ทัศ น์ และจุ ดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย คือ Serviam (ข้าพเจ้าจะรั บใช้) มุ่งหวังให้เด็กๆพัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพพร้อมที่จะรับใช้ผอู้ ื่นตามความสามารถที่พึงกระทาได้ โดยมีการปลูกฝัง Serviam ผ่านกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ในคาบจริ ยธรรมคาสอน ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ ต่างๆ และสอดแทรกในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจาวันของ
เด็กๆ เช่ น การแบ่ง ปั นของเล่ นของใช้ใ ห้ก ับเพื่อน การอาสาพาเพื่อนที่ ป่วยไปส่ ง ห้องพยาบาล การสมัค รเป็ น
หัวหน้าห้องเพื่อช่วยเหลือดูแลเพื่อน เป็ นต้น
นอกจากนี้ เด็กๆได้ร่วมแบ่งปั นในกิ จกรรมต่างๆ เช่ น กิ จกรรมแบ่งปั นฉันพี่น้องที่เด็กๆจะนาเงินมา
บริ จาคให้แก่ ผยู ้ ากไร้ เป็ นประจาทุกวันศุกร์ การพูดเชิ ญชวนพี่ๆนักเรี ยนระดับชั้นประถมและมัธยมร่ วมแบ่งปั น
ตุ๊กตาให้แก่ เด็ก ที่ ด้อยโอกาสเนื่ องในวันฉลองพระคริ สตสมภพและร่ วมกันบริ จาคผ้า ห่ มให้แก่ ผูย้ ากไร้ ใ นช่ วง
ฤดูหนาว เด็กๆยังได้มีโอกาสร่ วมแบ่งปั นในกิจกรรมของนักเรี ยนระดับชั้นอื่นๆ เช่น กิจกรรมยุวกาชาดสัมพันธ์ของ
นักเรี ยนระดับ ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยนาของเล่ น ของใช้ม าบริ จาคให้ข ายในร้ า นขายของมื อสอง กิ จกรรม
ตลาดนัดเพื่อน้องของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยเข้าร่ วมอุดหนุ นร้ านค้าต่างๆเพื่อนารายได้ช่วยเหลือ
การกุศล การบริ จาคของเล่นของใช้ในงานวันสวยได้กุศล ในขณะที่เครื อข่ายผูป้ กครองได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
สร้ า งบรรยากาศของการรั กและรั บใช้ใ นหลายกิ จกรรม เช่ น โครงการอาสาจราจร ที่ ผูป้ กครองมาช่ วยดู แลรั บ
นักเรี ยนลงจากรถทุกเช้า กิ จกรรมสังคมเป็ นสุ ขทุกอาชี พช่วยกัน ที่ผปู้ กครองมาให้ความรู้และปลูกฝังให้นกั เรี ยน
ช่วยเหลือสังคม
10.2 ผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
การด าเนิ นงานและกิ จ กรรมต่ า งๆ บรรลุ ตามปรั ช ญา วิ สั ย ทัศ น์ และจุ ดเน้นของโรงเรี ย น เป็ นที่
พึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง และชุมชน
ผลการดาเนินงาน
1. ในทุ ก กิ จกรรมที่ จดั ขึ้ นเพื่ อปลู ก ฝั งให้นัก เรี ย นมี จิตตารมณ์ เซอร์ เวีย ม บรรลุ ตามเป้ าหมาย วิสัย ทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยได้รับความร่ วมมือจากบุคลากร ครู ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง และ
ชุมชน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
2. เด็กร้อยละ 99.17 บรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น และร้อยละ 99.11 ของ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินการในระดับดีเยีย่ ม
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มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้ สูงขึน้
วิธีการพัฒนา
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อสนองตอบนโยบาย เกี่ยวกับการจัดศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนมีการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่
สอดคล้องตามแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย และค่านิยม 12 ประการ ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมประชาธิ ปไตยในห้องเรี ยน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ถึงบทบาทหน้าที่และการปฏิบตั ิตน
เป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศในระบอบประชาธิ ปไตยผ่านการให้ความรู ้ และการลงมื อปฏิ บตั ิจริ งในการเลื อกตั้ง
หัวหน้าห้อง
- กิจกรรมกี ฬาซิ สเตอร์ แอนเจลา มุ่งให้นก
ั เรี ยนตระหนักถึ งความสาคัญของการดูแลรักษาสุ ขภาพ
ร่ างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ส่ งเสริ มให้เกิดความสามัคคี และมีน้ าใจนักกีฬา
- กิจกรรมสังคมเป็ นสุ ขทุกอาชี พช่วยกัน เป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้นก
ั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาชี พ
รอบตัวโดยได้รับความร่ วมมือจากเครื อข่ายผูป้ กครองเป็ นวิทยากรให้ความรู ้ มีการสาธิ ต และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ลงปฏิ บตั ิ พร้ อมทั้งปลู ก ฝั งให้มีความซื่ อสัตย์และคิ ดถึ งประโยชน์ ส่วนรวมเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุ ข
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
จากการดาเนิ นงานกิจกรรมประชาธิ ปไตยในห้องเรี ยน กิจกรรมกีฬาซิ สเตอร์ แอนเจลา และกิจกรรม
สังคมเป็ นสุ ขทุกอาชีพช่วยกัน พบว่า ทุกกิจกรรมบรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ในระดับดี
ผลการดาเนินการ
1. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดศึกษาปฐมวัย และแนวทางในการปฏิ รูป
การศึกษา ผลการดาเนินการบรรลุเป้ าหมาย ร้อยละ 95.00
2. ร้อยละ 95.27 ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนิ นการที่เป็ นประโยชน์ สร้างคุณค่าแก่
สถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนมีการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่างๆ
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั ของหลักสู ตร ด้วยการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เป็ นไป
ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน ในระดับประถมศึกษาเน้นเรื่ องของการอ่านออก เขียนได้ต้ งั แต่ระดับป.1 และเน้นการใช้
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คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดของผูเ้ รี ย น ส่ วนในระดับมัธยมศึก ษาจัดให้มีรายวิชาเพิ่ มเติ มที่ หลากหลายและ
เหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยนทั้งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
สังคมศาสตร์ ศิ ลปะและดนตรี เช่ น รายวิชาภาษาจี น ภาษาฝรั่ งเศส การเขี ยนภาษาอังกฤษอย่างสร้ างสรรค์
ประวัติศาสตร์ การเมืองอเมริ กนั เทคนิคศิลปะ นาฏศิลป์ พื้นเมืองระบาสี่ ภาค และมีรายวิชาที่บูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระ เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ (Art) ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ (SAT) เทคโนโลยีทางดนตรี และ
พัฒนาสู่ สากลโดยเปิ ดวิชาเลือกและกิจกรรมซึ่ งสร้างความรู ้และทักษะอันเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเรี ยนรู ้ชีวติ ในพหุ วฒั นธรรม เช่น รายวิชาเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นต้น ครู ทุกคนใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรี ยนการสอน ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้โปรแกรม Maths-Whizz เพื่อเพิ่มทักษะทางด้าน
คณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษ มีแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งสื บค้นข้อมูล และจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง ตามการศึกษาคาทอลิกที่ให้ความสาคัญทั้ง Head , Heart และ Hand จัดการ
เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์จริ งโดยใช้ Project based , Problem based และ Cooperative Learning และจัดสอนวิชา
คาสอนคริ สตศาสนาและจริ ยศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่เน้นความรู้
คู่คุณธรรม ส่ งเสริ มความงอกงามทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนในการแสวงหาความรู ้ ความจริ ง การใฝ่ รู ้และเปิ ดใจต่อ
การพัฒ นาตนเองให้ ก้า วหน้ า อยู่ เ สมอ โดยจัด ให้ มี โ ครงการหลัก สู ต รและกระบวนการเรี ยนการสอนซึ่ ง
ประกอบด้วยกิ จกรรมพัฒนาหลักสู ตรเจาะลึ กและสร้ างความต่อเนื่ องของเนื้ อหาสาระระหว่างชั้นเรี ยน พัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษาและวางแนวทาง TLLM (Teach Less Learn More) ให้หลักสู ตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระวิชา
มี ค วามต่อเนื่ องของเนื้ อหาระหว่า งชั้นเรี ย นและลดความซ้ า ซ้อน มี การบู รณาการระหว่า งกลุ่ ม สาระเพื่ อปรั บ
กระบวนการเรี ยนรู้ ภายใต้แนวคิด TLLM บูรณาการคุ ณค่าพระวรสารในทุ กกลุ่มสาระวิชาและทุ กกิ จกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่มีคุณค่าที่ดีงาม รู ้ เท่าทันความเป็ นไปของโลก
และพหุ วฒั นธรรม เป็ นพลเมืองที่ มีความรับบผิดชอบ เกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ตัดสิ นด้วยมโนธรรมที่
เที่ ยงตรงและมีทกั ษะชี วิต ร่ วมรณรงค์ในประเด็น “ใจเมตตา ร่ วมทุ กข์ร่วมสุ ขกับเพื่อนมนุ ษย์ (Kindness and
Empathy)” ผ่านทางกิจกรรมเสริ มต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดถึงผูอ้ ื่น เอาใจเขาใส่ ใจเรา เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุ ษย์
มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ในความต้องการ ความจาเป็ น ความสุ ขและความทุกข์ของผูอ้ ื่นและพร้ อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ซึ่ งในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีการกากับติดตามประเมินการใช้หลักสู ตรสม่าเสมอทุก
ภาคเรี ยนและครู มีงานวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อปรับปรุ ง พัฒนาการเรี ยนการสอนนาสู่ การเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืนของผูเ้ รี ยน
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผล พบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านออกได้คล่องและเขียนสื่ อสารได้ดีตามมาตรฐานในแต่ละ
ระดับชั้น รู ้ จกั ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดีตามหลักประชาธิ ปไตย ตั้งแต่การริ เริ่ ม วางแผน ดาเนิ นงานและประเมินผล
กล้าแสดงออก และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน พูดคุยวิเคราะห์และสรุ ปสังเคราะห์สิ่งที่ได้
เรี ยนรู้ รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและยอมรับในความแตกต่าง รู ้เท่าทันสื่ อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
รู ้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยต่างๆ รู ้จกั ดูแลตนเองตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุ ขภาพอนามัยส่ วนตนและ
เข้าร่ วมกิ จกรรมการออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ และรณรงค์เกี่ ยวกับการดูแลสุ ขภาพ
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และสิ่ งแวดล้อม ใช้ทกั ษะการไตร่ ตรอง ในการตัดสิ นใจที่ยืนหยัดการปฏิบตั ิความดีงามบนบรรทัดฐานของศาสนา
และศีลธรรมอันดีและร่ วมสร้างสรรค์กิจกรรมรับใช้สังคม ร่ วมกันอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะ
ส าคัญ ตามเกณฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดซึ่ งได้ แ ก่ ความสามารถในการสื่ อ สาร ความสามารถในการคิ ด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ระดับดีข้ ึนไป รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน เป็ นที่ประจักษ์ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 30 แสดงร้ อยละของนัก เรี ย นที่ มีผลการประเมิ นความสามารถในการการอ่ าน คิ ดวิเคราะห์ และเขี ย น
ปี การศึกษา 2559 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
144
145
142
145
146
142
140
148
142
177
166
169

ดีเยีย่ ม
143
145
140
145
145
141
138
146
141
174
161
162
ร้ อยละเฉลีย่

จานวนนักเรียน
ตามระดับคุณภาพ
ดี
ผ่าน ไม่ ผ่าน
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
1
2
0
2
3
0
3
4
0

ร้ อยละของนักเรียน
ทีม่ ีผลการประเมิน
ระดับดีขนึ้ ไป
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.87
98.19
97.63
99.56

จากตารางแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 ในภาพรวมมีคุณภาพระดับดีเยีย่ ม
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ตารางที่ 31 แสดงผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2559
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

จานวนนักเรียน(คน)
ตามระดับคุณภาพ
ดีเยีย่ ม ดี
ผ่าน ไม่ ผ่าน
144
143
1
0
0
145
144
1
0
0
142
140
2
0
0
145
143
2
0
0
146
144
2
0
0
142
142
0
0
0
140
139
1
0
0
148
146
2
0
0
142
140
2
0
0
177
174
3
0
0
166
165
1
0
0
169
166
3
0
0
ร้ อยละเฉลีย่

จานวน นักเรียน
ทั้งหมด(คน)

ร้ อยละของนักเรียน
ทีม่ ีผลการประเมิน
ระดับดีเยีย่ มขึน้ ไป
99.31
99.31
98.59
98.62
98.63
100.00
99.29
98.65
98.59
98.31
99.40
98.22
98.91

จากตารางแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 มีคุณภาพระดับดีเยีย่ ม
ตารางที่ 32 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1- มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6

จานวน นักเรียน
ทั้งหมด
144
145
142
145
146
142

จานวนนักเรียน
ร้ อยละของนักเรียน
ตามระดับคุณภาพ
ทีม่ ีผลการประเมิน
ระดับดีขนึ้ ไป
ดี
ผ่าน ไม่ ผ่าน
0
0
0
100.00
3
0
0
100.00
1
1
0
99.29
3
1
0
99.31
2
0
0
100.00
1
2
0
98.59

ดีเยีย่ ม
144
142
140
141
144
139
68

ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
ร้ อยละของนักเรียน
ตามระดับคุณภาพ
ทีม่ ีผลการประเมิน
ระดับดีขนึ้ ไป
ดี
ผ่าน ไม่ ผ่าน
1
0
0
100.00
3
1
0
99.32
2
2
0
98.59
4
3
0
98.31
5
2
0
98.80
6
3
0
98.22
99.20

จานวน นักเรียน
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

140
148
142
177
166
169

ดีเยีย่ ม
139
144
138
170
159
160
ร้ อยละเฉลีย่

จากตารางแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559 มีคุณภาพระดับดีเยีย่ ม
ตารางที่ 33 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ( O-NET ) ระดับดีข้ ึนไป
(สู งกว่าขีดจากัดล่าง) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559
2.

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
ภาษาอังกฤษ
ร้ อยละเฉลีย่ ทุกกลุ่มสาระ
ร้ อยละเฉลี่ยของผู้เรี ยนป.6
ม.3 และม.6 ที่ มีผ ลการ
ทดสอบระดับดี

ผลการทดสอบระดับดีขนึ้ ไป (สู งกว่ าขีดจากัดล่ าง)
ร้ อยละ
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ของทั้ง
จานวนนร. สอบ 142 คน จานวนนร. สอบ 141 คน
จานวนนร.
3 ระดับ
ได้
ร้ อยละ
ได้
ร้ อยละ สอบ ได้ ร้ อยละ
164 150 91.46 93.06
134
94.37
132
93.62
165 138 83.64 89.96
136
95.77
129
91.49
164 127 77.44 85.46
131
92.25
124
87.94
141
99.30
132
93.62
165 142 86.06 92.63
141
99.30
141
100.00 165 163 98.79 99.33
96.20

93.33

87.48

91.69

92.34

จากตารางแสดงให้เห็ นว่านักเรี ยนที่ มีผลการทดสอบระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน ( O-NET ) ระดับดี ข้ ึนไป
(สู งกว่าขีดจากัดล่าง) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคุณภาพระดับดีเยีย่ ม
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จุดเด่ น
1. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสังเกต อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สามารถตั้งคาถามเพื่อค้นหาความรู ้เพิ่มเติม รักการอ่าน
และสามารถแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะจากทางสื่ อเทคโนโลยี ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเพื่อการเรี ยนรู ้ ด้วยกันเป็ น และใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ สร้ างและนาเสนอผลงานได้
อย่างน่าชื่ นชม ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) สู งกว่าระดับชาติทุกรายวิชา
2. ผูเ้ รี ยนมี ความคิ ดริ เริ่ มและสร้ างสรรค์ สามารถนาเสนอผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มี ข้ นั ตอนในการ
นาเสนอวิธีคิดหรื อวิธีแก้ปัญหาที่ ตนใช้ได้ สามารถแสดงความคิ ดเห็ นอย่างมี เหตุผลทั้งด้วยวาจา เขี ยนเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร รวมทั้งใช้เทคโนโยลี ช่วย ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้ดี สามารถร่ วมกันวางแผนงานและดาเนิ นการจน
บรรลุความสาเร็ จ มีความมุ่งมัน่ ทางานอย่างมีความสุ ขและภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. ผูเ้ รี ยนสุ ขภาวะที่ดี มีสุนทรี ยภาพ ทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนเองความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบคิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติมีเหตุมีผล มี
ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และ มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
4. ผูเ้ รี ย นรู ้ จกั ป้ องกันตนเองจากสิ่ ง เสพติ ดให้โทษ หลี ก เลี่ ยงตนเองจากสภาวะที่ เสี่ ยงต่ อความรุ นแรง
โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ เห็นคุ ณค่าของตนเอง มีความมัน่ ใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุ ษย
สัมพันธ์ ที่ดี รู ้ จกั ให้เกี ยรติ ผูอ้ ื่ น ผูเ้ รี ยนมี ความเอื้ ออาทรต่อผูอ้ ื่ นและกตัญญู กตเวที ต่อผูม้ ี พระคุ ณ ยอมรั บความ
คิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
5. นักเรี ยนรู้จกั กาลเทศะ มีมารยาท ในการเข้าร่ วมพิธีการ การฟังวิทยากร และการประชุมต่างๆ
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การสร้างนิสัยรักการอ่านให้กว้างขวาง และเข้มข้นยิง่ ขึ้น ให้เป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. การกระตุน้ ให้นกั เรี ยนใส่ ใจเต็มที่กบั การมีวนิ ยั และรับผิดชอบต่อตนเองในการเรี ยนรู้
3. การส่ งเสริ มในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็ นไทย มีความภาคภูมิใจในการแสดงออกอย่างถูกกาลเทศะ
ด้วยความเป็ นผูม้ ีวฒั นธรรมไทยอันงดงามในจิตใจ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผา่ นมา รวมทั้งวิเคราะห์โอกาส ข้อจากัด และศักยภาพ
ของโรงเรี ยน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ดังปรากฏในแผนพัฒนาโรงเรี ยน ซึ่ งแสดงถึ ง
ทิ ศ ทางของการพัฒนาการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในอนาคตที่ ส อดคล้อ งกับ บริ บ ทของโรงเรี ย นและชุ ม ชน โดย
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ จากผลการนิ เทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิ รูปการศึกษา
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และการระดมความคิดเห็นจากการประชุมของทุกฝ่ ายที่มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบดาเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่
ด้วยกระบวนการ Continue - Start - Stop โดยจัดให้มีการนาเสนอผลการดาเนินงานเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน และร่ วมกัน
ในการพิ จารณาก าหนดเป้ าหมายและปรั บ แผนพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึ ก ษา นาสู่ ก ารจัดท าแผนปฏิ บ ตั ิ ก าร
ประจาปี เพื่ อให้การดาเนิ นการบรรลุ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ภายใต้การนิ เทศ กากับ ติ ดตามและประเมิ นผลการ
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้อง
ผลการดาเนินการ
1. โรงเรี ยนมี ก ารกาหนดเป้ าหมาย วิสั ยทัศน์ และพันธกิ จที่ สอดคล้องกับนโยบายการปฏิ รูปการศึก ษา
แผนการศึกษาชาติ แผนการศึกษาคาทอลิกและความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน
2. โรงเรี ยนมี แผนดาเนิ นการพัฒนาคุณภาพการบริ หารและการจัดการศึกษา ที่ สอดคล้องกับการพัฒนา
วิชาการที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
สามารถจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้ใฝ่ รู้ และมีขอ้ มูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ
3. ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับทราบ และรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษา
4. โรงเรี ยนมีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริ หารและการจัดการที่เหมาะสม เป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
5. โรงเรี ยนสร้างความสัมพันธ์และจัดตั้งเครื อข่ายกับองค์กรในชุ มชนเพื่อการเรี ยนรู ้ พัฒนาสังคมร่ วมกันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรศาสนา โดยการเป็ นต้นแบบในการส่ งตัวแทนครู เป็ นวิทยากรแบ่งปั น เผยแพร่ และ
สร้างความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ Reflective Pedagogy Paradigmที่ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ให้กบั โรงเรี ยนคาทอลิกอื่นเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาคาทอลิคอย่างแท้จริ ง
จุดเด่ น
โรงเรี ยนมีการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ นระบบ มีรูปแบบการบริ หารแบบกระจายอานาจ เน้นการมี
ส่ วนร่ วมของบุ คลากร และหน่ วยงานภายนอกเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ผ่านการสร้ างเครื อข่ายทาง
การศึ ก ษา และสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ ชุ ม ชน ใช้แ นวคิ ด การพัฒ นาเชิ ง ระบบของเดมิ่ ง (PDCA) รวมทั้ง
กระบวนการ Continue-Start-Stop และ หลักการของ See-Judge-Act ในการปรับปรุ งพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เพื่อการ
พัฒนาให้ผเู้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสู ตรสถานศึกษา ครู ผสู้ อนสามารถจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ย
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบ MDLCได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนิ นงาน
จัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และนาผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปี การศึกษาต่อไป
จุดทีค่ วรพัฒนาต่ อไป
1. ควรจัดให้มีการอบรมครู ใหม่ เพื่อสร้ างความความเข้าใจในหลักการการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและการศึกษาอุร์สุลิน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MDLC
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2. สรรหาการฝึ กอบรมที่ช่วยกระตุน้ การแสวงหาการจัดการเรี ยนการสอนที่ทา้ ทายความสนใจของนักเรี ยน
กระตุน้ ความคิด และการแสวงหาความรู้ของนักเรี ยน
3. เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของครู เพื่อให้เป็ น Professional Learning Community ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนดาเนิ นการส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สนับสนุ นให้ครู ได้รับการ
อบรมเสริ มเพื่อพัฒนาตนเองในทักษะต่ างๆ โดยดาเนิ นการในหลากหลายมิ ติ อาทิ เช่ น พัฒนาหลัก สู ตรในทุ ก
รายวิชาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการเรี ยนการสอนแบบ “สอนให้นอ้ ยลง เรี ยนรู ้ให้มากขึ้น” (Teach Less Learn
More) มีการบูรณาการระหว่างวิชา สอดแทรกคุ ณค่าพระวรสาร คุ ณธรรม จริ ยธรรม และคุ ณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ที่จะให้เกิ ดแก่ผเู ้ รี ยน ทั้งในการจัดการเรี ยนการสอนและการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู วางแผนการ
สอนแบบ MDLC และใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบไตร่ ตรอง (See-Judge-Act) โดยให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิ บตั ิ เพื่อเกิ ด
ประสบการณ์จริ งและพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ครู ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อสื บค้นข้อมูลและจัดทาสื่ อการสอนในทุกรายวิชา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เชิญวิทยากรในท้องถิ่นมา
ให้ความรู ้ ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้ Rubric
ในการประเมิน มีการวิเคราะห์ขอ้ สอบด้วยโปรแกรม Evana และโปรแกรม B-Index เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาใช้
เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งข้อสอบให้มีคุ ณภาพและสามารถวัดความสามารถที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนได้ นอกจากนี้ ครู
ทุกคนจะได้รับการนิเทศภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง และทางานวิจยั ในชั้นเรี ยน ปี การศึกษาละ 1 เรื่ องเพื่อนาผลไปปรับปรุ ง
การจัดการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนต่อไป
ผลการดาเนินการ
1. ครู ทุกคนมี ก ารกาหนดเป้ าหมายคุ ณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
2. ร้อยละ 95.10 ของครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้
เพื่ อพัฒนาศัก ยภาพของผูเ้ รี ย น โดยออกแบบและจัดการเรี ย นรู ้ ที่ ตอบสนองความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
3. ร้อยละ 91.18 ของครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้
4. ร้อยละ 98.04 ของครู มีการศึกษาวิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
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5. ร้อยละ 95.00 ของครู ได้รับการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง และนาผลไปใช้ในการ
ปรับปรุ งพัฒนา
จุดเด่ น
ครู มีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาการสอนอย่างเต็มความสามารถ จัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้
ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู้ จากการปฏิ บ ตั ิ จริ ง เรี ย นรู ้ ร่ว มกันเป็ นกลุ่ ม และแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น เรี ย นรู้ ซ่ ึ ง กันและกัน
แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน รวมทั้ง
ส่ งเสริ มการคิดด้วยการใช้คาถามแบบโสเครติส โดยนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
จุดควรพัฒนา
การทางานร่ วมกันของครู ในกลุ่มสาระวิชา และที มชั้นเรี ยน เพื่อพัฒนาการสอนด้วยความเข้าใจถ่องแท้
ในการเรี ยนการสอนแบบ “สอนให้นอ้ ยลง เรี ยนรู ้ให้มากขึ้น” (Teach Less Learn More)
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
ระดับคุณภาพ : ดี
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นดาเนิ นการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่เป็ นระบบ ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรี ยน
3. จัดระบบการบริ หารและการจัดการข้อมู ลโดยใช้เทคโนโลยีช่ วยในการเก็ บข้อมู ล วิเคราะห์ ข ้อมู ลเป็ น
สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อดาเนินงานให้บรรลุตามแผนพัฒนาการจัดศึกษา
5. ดาเนินการกากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
7. จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินภายใน
8. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
โดยใช้หลักการมี ส่ วนร่ วมของทุ กฝ่ าย จัดประชุ มคณะครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
นาเสนอผลการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นการรายงานประจาปี การศึกษาที่ผา่ นมา และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากรายงานถึงจุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่
กาหนด ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดแก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งโรงเรี ยน
ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญของการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง จัด ให้ มี กิ จ กรรมสร้ า งความเข้า ใจแนวทางการ
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ดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในให้ครู ทุกคนในโรงเรี ยน เพื่อให้คณะครู และบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องมีความ
เข้าใจการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน ให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุ ณภาพภายในตามมาตรฐาน
ของโรงเรี ยนและสพฐ. ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ ง จัดทาเครื่ องมือให้นกั เรี ยนประเมิ นการเรี ยนรู ้ ของตนเอง ครู ประเมิ น
ตนเองเป็ นรายบุคคลตามแผนพัฒนาฯ ที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรี ยนประเมินการดาเนิ นงาน
ตามมาตรฐานและสรุ ปผลการดาเนิ นงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุ งตลอดปี การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ
และกิจกรรม สรุ ปผลการดาเนินงาน ปรับปรุ งการทางานอย่างมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย และจัดทาแบบสารวจความพึง
พอใจและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนจากนักเรี ยน ผูป้ กครองและคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ผลการดาเนินงาน
โรงเรี ยนมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบ มี
ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับดี คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
จุดเด่ น
โรงเรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายใน จึงสร้างความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับคณะครู และบุคลากรทุฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน เป็ นประโยชน์ในการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น การด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพของโรงเรี ย น ด าเนิ น การในรู ป ของ
คณะกรรมการที่เกิดจากความมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
จุดทีค่ วรพัฒนา
โรงเรี ยนควรมี การจัดเก็บข้อมูลและภาพอย่างเป็ นระบบมากขึ้น สามารถสรุ ปเป็ นสารสนเทศเพื่อการใช้
งานได้ทนั ที และมีการ Back Up ข้อมูลอย่างปลอดภัย
สรุ ปผลการประเมินในภาพรวมของโรงเรี ยน
จากการประเมินผลการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น ในปี การศึกษา 2559 สามารถสรุ ประดับคุณภาพตัวบ่งชี้
และระดับคุณภาพมาตรฐานของระดับปฐมวัย ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุ ณภาพการศึ กษาพ.ศ.
2553 (ปรับปรุ งใหม่) และระดับคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 ได้ดงั แสดงในตารางที่ 34 และตารางที่ 35
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ตารางที่ 34 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับปฐมวัย ปี การศึกษา 2559
จานวน
นักเรียน /ครู

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั

ร้ อยละ/
คะแนน
ค่ านา้ หนัก
ระดับทีไ่ ด้
ทีไ่ ด้
20
19.21
5
4.53
86.67
1.00
0.87
87.50
1.50
1.31
92.50
1.50
1.39
95.80
1.00
0.96
5
4.92
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
95.83
2.00
1.92
5
4.94
100.00
2.00
2.00
99.16
1.00
0.99
97.50
1.00
0.98
96.70
1.00
0.97
5.00
4.82
96.70
1.00
0.97
97.50
1.00
0.98

มาตรฐานด้ านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านร่ างกาย
1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็ นไปตามเกณฑ์
104
1.2 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
105
1.3 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
111
1.4 หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด
115
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านอารมณ์ และจิตใจ
2.1 ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
120
2.2 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
120
2.3 ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย
120
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
115
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านสังคม
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
120
3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
119
3.3 เล่นและทางานกับผูอ้ ื่นได้
117
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
116
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านสติปัญญา
4.1 สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
116
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์
117
การเรี ยนรู ้
4.3 มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
109
90.83
4.4 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
120
100.00
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
115
95.80
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครู ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.1 ครู เ ข้ าใจปรั ช ญา หลั ก การและธรรมชาติ ข องการจั ด
10
100.00
การศึ ก ษาปฐมวั ย และสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการจั ด
ประสบการณ์
5.2 ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตร
10
100.00
การศึ ก ษาปฐมวัย และสามารถจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

หมายเหตุ : จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 120 คน ครู 10 คน
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ระดับคุณภาพ
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

1.00
1.00
1.00
65.00
20.00
2.00

0.91
1.00
0.96
61.85
19.80
2.00

5
5
5
5
5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม

จานวน
นักเรียน /ครู
10
9

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั

ร้ อยละ/
คะแนน
ค่ านา้ หนัก
ระดับทีไ่ ด้
ทีไ่ ด้
100.00
2.00
2.00
90.00
2.00
1.80

5.3 ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก
5.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก
5.5 ครู ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ วัด และประเมิ น พัฒ นาการของเด็ ก อย่า ง
10
100.00
หลากหลาย และสรุ ปรายงาน ผลการพัฒนาของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
5.6 ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบและ
10
100.00
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
10
100.00
5.8 ครู มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
10
100.00
5.9 ครู มีวฒ
ุ ิและความรู ้ความสามารถใน ด้านการศึกษาปฐมวัย
10
100.00
5.10 ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ใน
10
100.00
การพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
5
83.33
6.2 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการ
5
83.33
พัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการ
6
100.00
ประเมิ น ผลหรื อ การวิ จัย เป็ นฐานคิ ด ทั้ง ด้า นวิช าการและการ
จัดการ
6.4 ผู ้บ ริ ห ารสามารถจัด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามที่
6
100.00
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู ้บ ริ ห ารส่ ง เสริ มและพัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรให้ มี
6
100.00
ประสิ ทธิภาพ
6.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่
5
83.33
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษา
92.55
ปฐมวัย
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การ
5
ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7.2 มีระบบกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการ
5
จัดการศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และเข้าใจหลักการจัด
4
การศึกษาปฐมวัย
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ระดับคุณภาพ
5
4

ดีเยีย่ ม
ดีมาก

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม

2.00
2.00
2.00
2.00

2.00
2.00
2.00
2.00

5
4
5
5

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

20.00
3.00
3.00

18.05
2.40
2.40

5
4
4

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีมาก

3.00

3.00

5

ดีเยีย่ ม

3.00

3.00

5

ดีเยีย่ ม

3.00

3.00

5

ดีเยีย่ ม

3.00

2.40

4

ดีมาก

2.00

1.85

4

ดีมาก

20.00
4.00

19.20
4.00

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

4.00

4.00

5

ดีเยีย่ ม

4.00

3.20

4

ดีมาก

จานวนครู
/ผู้บริหาร

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั

ร้ อยละ/
คะแนน
ค่ านา้ หนัก
ระดับทีไ่ ด้
ทีไ่ ด้
5
4.00
4.00

7.4 สร้ า งการมี ส่ วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมื อ กั บ
ผูป้ กครอง ชุมชน และท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพือ่ พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
5
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
5
8.2 จั ด ท าและด าเนิ นการตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
5
สถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หาร
4
จัดการ
8.4 ติ ดตาม ตรวจสอบ และการประเมิ น คุณภาพภายในตาม
5
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.5 น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ง ภายในและภายนอกไปใช้
5
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพ
5
ภายใน
มาตรฐานด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการ
เรียนรู้
9.1 เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรใน
5
สถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
5
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้ นของ
การศึกษาปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กบรรลุตามเป้ าหมาย
5
ปรั ชญา วิสัย ทัศ น์ และจุ ด เน้น การจัด การศึ กษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
5
มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพือ่ ยกระดับคุณภาพให้ สูงขึน้
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ระดับคุณภาพ
5

ดีเยีย่ ม

4.00
5.00

4.00
4.80

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

1.00
1.00

1.00
1.00

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

1.00

0.80

4

ดีมาก

0.50

0.50

4

ดีมาก

0.50

0.50

5

ดีเยีย่ ม

1.00

1.00

5

ดีเยีย่ ม

5.00
5.00

5.00
5.00

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

2.50

2.50

5

ดีเยีย่ ม

2.50

2.50

5

ดีเยีย่ ม

5.00
5.00

5.00
5.00

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

3.00

3.00

5

ดีเยีย่ ม

2.00
5.00
5.00

2.00
5.00
5.00

5
5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

จานวนครู
/ผู้บริหาร

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั
11.1 จัด โครงการ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
ผลการประเมินรวมทุกมาตรฐาน

ร้ อยละ/
คะแนน
ค่ านา้ หนัก
ระดับทีไ่ ด้
ทีไ่ ด้
5
3.00
3.00
5

สรุ ปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา 2559
ระดับการศึกษาปฐมวัย
คะแนนที่ได้ 96.06
ระดับคุณภาพ
 ระดับ 1
 ระดับ 2  ระดับ 3 ระดับ 4
(ปรับปรุ ง)
(พอใช้)
(ดี)
(ดีมาก)

2.00
100.00

ระดับคุณภาพ

2.00
96.06

5

ดีเยีย่ ม

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

 ระดับ 5
(ดีเยีย่ ม)

ตารางที่ 35 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2559
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิ ทธิภาพ
ระดับคุณภาพ
 ระดับ 1
(ปรับปรุ ง)

 ระดับ 2
(พอใช้)

4


ระดับคุณภาพ
3
2

1





 ระดับ 3
(ดี)

 ระดับ 4
(ดีเยีย่ ม)

สรุ ปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จากผลการดาเนิ นงาน โครงการ กิ จกรรมต่างๆ ส่ งผลให้การจัดการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสบความสาเร็ จตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ จากผลการประเมินสรุ ปได้ว่า ได้ระดับดี เยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี เยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
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อยู่ใ นระดับดี เยี่ย ม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ย นการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อยู่ใ นระดับ ดี เยี่ย ม
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุ ณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ โรงเรี ยนมีการจัดกิ จกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลายเป็ นไปตามเป้ าหมายในการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนสอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยน
จนมีผลการพัฒนาคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับดี เยี่ยม ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสื่ อความทั้ง
ภาษาไทยและภาษอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีทกั ษะในการทางาน วางแผนการ
ทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้ดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในด้านกระบวนการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารซึ่ งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิ บตั ิการ
มีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน ใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผล
การประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดีข้ ึน โดยมีครู จดั กระบวนการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในระดับดีเยีย่ ม ด้วยการออกแบบ และจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรและบริ บท
ของโรงเรี ยน พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ติดตาม และช่วยเหลือนักเรี ยน
เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาเป็ นรายบุคคล ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริ ง ภายใต้การดาเนิ นงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ ที่เกิดจากความร่ วมมือของทุกฝ่ าย ส่ งผลให้ผปู ้ กครอง และชุ มชนมี
ความมัน่ ใจและพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในระดับสู ง
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ส่ วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้ องการความช่ วยเหลือ
1. สรุ ปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการด าเนิ น งานการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในปี การศึ ก ษา 2559 ทั้ง ในระดับ ปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นที่น่าพอใจในระดับดีเยีย่ ม สามารถสรุ ปผลการประเมินในภาพรวมถึงจุดเด่นและจุดพัฒนา
ได้ดงั นี้
ระดับปฐมวัย
จุดเด่ น

จุดควรพัฒนา

ด้ านคุณภาพผู้เรียน
1. เด็ ก ๆมี พ ัฒ นาการด้ า นร่ า งกายเป็ นที่ น่ า พอใจ มี ท ัก ษะการ
เคลื่ อ นไหวดี ม าก เรี ยนรู ้ ท ัก ษะต่ า งๆ และปฏิ บ ัติ ไ ด้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่ว มีสุขนิ สัยในการดูแลสุ ขภาพของตนและสามารถ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ่ งเสพติดได้
2. เด็กๆ มีความร่ าเริ ง แจ่มใส มัน่ ใจและกล้าแสดงออก
สามารถควบคุ มอารมณ์ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม กับวัย มี
ความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง รักธรรมชาติ ชื่นชมดนตรี และศิลปะ
3. เด็กๆมีวินยั รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เล่นและทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ เชื่ อฟั งคาสอนของพ่อแม่และครู อาจารย์ รู ้ จกั นิ่ ง ฟั ง
สังเกต ถามตอบและปฏิบตั ิได้ นับเป็ นพัฒนาการด้านสังคมที่
น่าพอใจ
4. เด็ ก ๆมี พ ฒ
ั นาการด้า นสติ ปั ญ ญา ด้ว ยกิ จกรรม การเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย ที่ช่วยให้เด็กรู ้จกั สังเกต แยกแยะ เชื่ อมโยง ซักถาม
และแสวงหาค าตอบ จนเกิ ด ความคิ ด รวบยอด นั บ เป็ น
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ ริ่ ม ต้น จากประสบการณ์ น าสู่ ส าระ
ความรู ้ และการถ่ายทอดเป็ นภาษาได้อย่างดี เด็ก ๆ มี ความสุ ข
เมื่อได้ร่วม Project Approach ในกิจกรรมการเรี ยน เริ่ มมีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ นรากฐาน
สาคัญของ STEM และที่สาคัญพื้นความรู ้ รวมทั้งประสบการณ์
นาสู่ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
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1. ขอความร่ วมมื อจากผูป้ กครองบาง
ท่านให้ช่วยดูแลและพัฒนาให้เด็กมี
การเจริ ญเติบโตสมวัย

จุดเด่ น
ด้ านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามเข้า ใจในปรั ช ญาและหลัก การจัด การศึ ก ษา
ปฐมวัย แสวงหาความรู้ และติ ด ตามความเคลื่ อนไหวในวง
การศึกษาปฐมวัยในระดับสากล เพื่อให้ปฐมวัยของโรงเรี ยนมี
ความทัน สมัย อี ก ทั้ง ให้ ค วามส าคัญ ของการสร้ า งรากฐานที่
มัน่ คงในระดับปฐมวัยและการเชื่อมรอยต่อกับประถมศึกษา
2. โรงเรี ยนมี การบริ หารและการจัดการอย่างมีระบบผูบ้ ริ หารใช้
หลักการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วม ดัง นั้นครู ในระดับปฐมวัยจึ ง
ได้รับโอกาสในการสร้า งทักษะ และพัฒนาตนเองเพื่อการจัด
การศึกษาในโรงเรี ยนให้มีเอกภาพอยูใ่ นทิศทางเดี ยวกัน โดยมี
แผนพัฒ นาโรงเรี ย น (2556-2560) ก ากับ ภายใต้ก ารให้
คาปรึ กษาและเอาใจใส่ ในการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลาจากผูบ้ ริ หาร และคณะกรรมการสถานศึกษา
3. ครู มีความเข้าใจในหลักการการจัดการศึ กษาปฐมวัย รวม ทั้ง
ปรั ช ญาการศึ ก ษาคาทอลิ ก และการศึ ก ษาอุ ร์ สุ ลิ น ผนวกกับ
ความเข้า ใจในธรรมชาติ ข องปฐมวัย จึ งสามารถประยุก ต์ใ ช้
หลักสู ตรปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ได้อย่างดี
4. ครู มี ก ารประชุ ม ร่ วมกันเพื่ อปรึ ก ษาหารื อและท างานร่ วมกัน
อย่ า งมี ทิ ศ ทาง แผนการจัด ประสบการณ์ จึ ง สอดคล้ อ งกับ
หลักสู ตร มี ความหลากหลาย และ สามารถให้ความสาคัญต่อ
พัฒนาการของเด็กๆ
5. ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนาเสนอบทเรี ยนอย่างเหมาะสม
และใช้ภาพกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในการติดต่อสื่ อสารเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในพัฒนาการของเด็ก ๆ ต่อผูป้ กครอง
6. ครู จดั ท าการวัดและประเมิ นผลอย่า งต่ อเนื่ อง มี ก ารวางแผน
ร่ วมกัน และรายงานผลที่เน้นพัฒนาการ มิใช่ผลคะแนนเพื่อการ
แข่งขัน
7. โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ป กครองมี ส่ วนร่ วมในการจั ด
ประสบการณ์ ใ ห้ เ ด็ ก ๆ และสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ผูป้ กครองกับครู บนพื้นฐานของการเคารพไว้เนื้ อเชื่ อใจกัน เพื่อ
ร่ วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่เด็กๆ
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จุดควรพัฒนา
1. ควรพัฒ นาเพิ่ ม เติ ม ด้ า นการจัด ท า
เครื่ องมื อ บัน ทึ ก การประเมิ น การ
เรี ย นรู้ และพัฒนาการของเด็ก เป็ น
รายบุ ค คลในระหว่า งภาคเรี ย นให้
เป็ นรู ปแบบเดี ยวกั น เพื่ อ ความ
ชั ด เจน เป็ นเอกภาพ ส ามาร ถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้สะดวก
2. ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาครู ใหม่
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในการจั ด
การศึก ษาปฐมวัย ตามแนวทางของ
โรงรี ย น รวมทั้ง ปรั ช ญาการศึ ก ษา
คาทอลิ ก และการศึ ก ษาอุ ร์ สุ ลิ น
รวมทั้ง กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้
แบบ MDLC
3. ควรสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
4. ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี อ ย่ า ง เ กิ ด
ประโยชน์ ต่ อ การเรี ยนรู ้ ความ
ยั้บ ยั้ง ชั่ง ใจและมี ส ติ ใ นการใช้ สื่ อ
สังคมของทุกฝ่ าย

จุดเด่ น
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
1. อนุ บ าลมาแตร์ เ ดอี วิ ท ยาลั ย มี ค วามโดดเด่ น ที่ เ ด็ ก เป็ น
ศูนย์กลาง เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ของเด็กและเป็ นสังคม
แห่ งการเรี ยนรู ้ ของครู และผูป้ กครอง เรี ยนรู ้ ร่วมกันในการ
สร้างโอกาสให้เด็กได้พฒั นาอย่างเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ
และสังคมปัจจุบนั
2. เครื อ ข่ า ยผู ้ป กครองและคุ ณ แม่ อ าสาท างานร่ ว มกัน และ
ร่ วมกับทางโรงเรี ยน มีการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาการของ
นัก เรี ย นอย่า งสม่ า เสมอ กิ จ กรรมที่ จ ัด แต่ ล ะครั้ งมี ค วาม
สร้ างสรรค์ อาศัยความร่ วมแรง ร่ วมใจกันของผูป้ กครอง
และเด็กๆมีความสุ ขกับกิจกรรมที่ผปู ้ กครองจัดให้
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์เซอร์ เวียมที่อนุบาลมาแตร์ เดอีวิทยาลัย เริ่ มต้นจาก
การอบรมบ่มนิ สัยนักเรี ยนด้วยความรัก อ่อนโยน ใช้เหตุผล และ
ค่อย ๆ ฝึ กนิ สัย ฝึ กให้ตระหนักถึ งความสาคัญต่อทัศนคติที่ดีต่อการ
เรี ยนรู ้ และต่อโรงเรี ยน และเห็ นคุ ณค่าของการรักและรับใช้ ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ความมีวินยั ในตนเอง ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้ อ แบ่งปั น
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น และมุ่งความเป็ นเลิศแห่งตน
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
ในปี การศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย นรณรงค์เ รื่ อ ง การยืน หยัด ใน
ความถูกต้องและเป็ นธรรม (Stand for What is Right and Just) ผล
การประเมินปรากฏว่า การดาเนิ นการตรงตามมาตรฐานอย่างมีความ
ชัดเจน เด็กไม่นาทรัพย์สินหรื อสิ่ งของของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระทาความผิด

82

จุดควรพัฒนา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จุดเด่ น

จุดควรพัฒนา

ด้ านคุณภาพผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อยู่
ในระดับดีเยีย่ ม
2. ผลการประเมิ นระดับ ชาติ ของโรงเรี ย นในทุ กกลุ่ ม สาระการ
เรี ยนรู ้ ทั้งในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สู ง กว่ า ผลการประเมิ น ระดับ เขต ระดับ
จังหวัด และระดับชาติ
3. ผูเ้ รี ย นมี สุ ข ภาพแข็ง แรง มี ส มรรถภาพทางกายและน้ า หนัก
ส่ วนสู งตามเกณฑ์ รู ้ จกั ป้ องกันตนเองจาก สิ่ งเสพติ ดให้โทษ
หลี ก เลี่ ย งตนเองจากสภาวะที่ เ สี่ ย งต่ อ ความรุ น แรง โรคภัย
อุ บ ตั ิ เหตุ และปั ญหาทางเพศ เห็ นคุ ณค่ า ของตนเอง มี ค วาม
มัน่ ใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม
4. ผู้เ รี ยนมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที่ ดี รู ้ จ ั ก ให้ เ กี ย รติ ผู ้อื่ น มี ค วาม
เอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ ยอมรับความ
คิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
5. ผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะในการสังเกต อ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน สามารถตั้ง
คาถามเพื่อค้นหาความรู ้ เพิ่มเติ ม และสามารถแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง โดยเฉพาะจากทางสื่ อเทคโนโลยี
6. ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
เพื่ อ การเรี ย นรู้ และใช้เทคโนโลยี ในการเรี ย นรู้ สร้ าง และ
นาเสนอผลงานได้อย่างน่าชื่นชม
7. ผูเ้ รี ยนมีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ และทางานร่ วมกันได้ดี
สามารถร่ วมกั น วางแผนงาน และด าเนิ น การจนบรรลุ
ความส าเร็ จ มี ค วามสุ ขและภู มิ ใ จในผลงานที่ ร่ วมกั น
สร้างสรรค์
ด้ านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการก้าวเดินในแผนพัฒนาโรงเรี ยน
2556 - 2560 ติดตามความคืบหน้าทั้งด้านวิชาการและการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ รวมทั้ง การพัฒนาในด้าน
จิตใจ และจิตวิญญาณของครู
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1. การกระตุน้ ให้นกั เรี ยนใส่ ใจเต็มที่กบั
การมี วินัย และความรั บ ผิ ด ชอบใน
การเรี ย นรู ้ ด้วยตนเอง ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต น
ตามกระแส และเรี ยนพิเศษกวดวิชา
จ น เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค กั บ พั ฒ น า ก า ร
ทางการเรี ยนรู้ที่แท้จริ ง
2. การเพิ่ ม กิ จ กรรมเรื่ องปลู ก ฝั ง นิ สั ย
รักการอ่าน และใฝ่ รู้ให้เข้มข้น

1. การพัฒนาครู เพื่อช่วยกระตุน้ การแสวงหา
การจัดการเรี ยนการสอนที่ ทา้ ทายความ
สนใจของนักเรี ยน กระตุน้ ความคิด และ
การแสวงหาความรู ้ของนักเรี ยน

2.

3.

4.

5.

จุดเด่ น
โรงเรี ยนมีการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ นระบบผูบ้ ริ หาร
ใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษา การจัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก าร
ประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ โ รงเรี ยนก าหนด ภายใต้ก ารให้
คาปรึ กษาแนะนาและเอาใจใส่ ในการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลาจากผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการสถานศึกษา
หลัก สู ตรของโรงเรี ย นมาแตร์ เดอีวิทยาลัย มีก ารปรั บปรุ งใน
รู ปแบบการเขียนให้ได้มาตรฐาน โดยมีแนวคิด Teach Less
Learn More กากับในการลดความซ้ าซ้อนในเนื้ อหาวิชา และ
บูรณาการการเรี ยนรู ้ระหว่างวิชา มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อ
ร อ ง รั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ เ รี ย น ก ร ะ บ ว น
การเรี ยนการสอนด้วย MDLC ทาให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสปฏิบตั ิ
จริ งเพิ่มมากขึ้ น การนิ เทศภายในมี ส่วนช่ วยกระตุน้ ให้มีการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนอยูเ่ สมอ
โรงเรี ยนให้ค วามส าคัญกับ การดู แลความสะอาด และความ
ปลอดภัย รวมทั้ง เปิ ดโอกาสให้ มี ก ารเพิ่ ม สิ่ ง อ านวยความ
สะดวก และพัฒนาสภาพแวดล้อ ม และแหล่ งเรี ย นรู ้ ส าหรั บ
ผูเ้ รี ยน โดยความร่ วมมือและช่วยเหลือจากสมาคมนักเรี ยนเก่าฯ
และสมาคมผูป้ กครองและครู ฯ ในการจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
ความร่ วมมือ และอุทิศตนของบุคลากรในการดาเนิ นการตาม
แผนพัฒนาของโรงเรี ย น ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึก ษา
ของโรงเรี ยน เป็ นหน้าที่โดยตรงต่อประเทศชาติตามมาตรฐาน
ของ ศธ. และการให้ความสาคัญต่ออัตลักษณ์โรงเรี ยนคาทอลิก
และอัต ลัก ษณ์ โ รงเรี ยนอุ ร์ สุ ลิ น ท าให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น
กระบวนการด้วยขั้นตอนที่ เป็ นระบบชัดเจน มุ่งที่ ผเู ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
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จุดควรพัฒนา
2. การอบรมครู ใ หม่ เพื่ อ สร้ า งความ
ความเข้ า ใจในหลั ก การการจั ด
การศึ ก ษาที่ ส อดคล้อ งกับ ปรั ช ญา
การศึกษาคาทอลิกและการศึกษาอุร์
สุ ลิ น รวมทั้ง กระบวนการจัด การ
เรี ยนรู้แบบ MDLC
3. เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของครู
เพื่อให้เป็ น Professional Learning
Community ที่มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

จุดเด่ น
ด้ านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1. ครู มี ค วามตั้ง ใจ มุ่ ง มั่น ในการพัฒ นาการสอนอย่ า งเต็ ม
ความสามารถและเต็มเวลา
2. ครู จดั กิ จกรรมที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
จากการปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
3. ครู จดั กิ จกรรมให้ผเู ้ รี ยน แสวงหาความรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ที่
หลากหลาย สามารถใช้สื่ อเทคโนโลยีใ นการเรี ย นรู้ และ
นาเสนอผลงาน
4. ครู ส่งเสริ มทักษะการคิดด้วยการใช้คาถามแบบโสเครติส

ด้ านการประกันคุณภาพภายในทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
โรงเรี ยนให้ความสาคัญของงานประกันคุ ณภาพการศึกษา
ภายใน จึ งสร้ างความเข้าใจด้านการประกันคุ ณภาพกับบุ คลากรครู
และทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องให้เกิ ดความชัดเจน เป็ นประโยชน์ในการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น การด าเนิ น งานประกัน
คุณภาพของโรงเรี ยนดาเนิ นการในรู ปของคณะกรรมการที่เกิ ดจาก
ความมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย

จุดควรพัฒนา
1. ความพยายามต่ อ ไปของครู แ ต่ ล ะกลุ่ ม
สาระวิชาที่จะ “ สอนให้น้อยลง เรี ยนรู้
ให้มากขึ้น”
2. การจั ด กิ จกรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ยนใ ห้ มี
ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ความเป็ นไทย มี ค วาม
ภาคภู มิ ใ จในการแสดงออกอย่ า งถู ก
กาลเทศะ ด้ว ยความเป็ นผูม้ ี วฒั นธรรม
ไทยอันงดงามในจิตใจ
3. ควรให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั เรี ยนทันที
เพื่ อ นั ก เรี ยนน าไปใช้ ใ นการพัฒ นา
ตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1. การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และภาพอย่ า งเป็ น
ร ะ บ บ ม า ก ขึ้ น ส า ม า ร ถ ส รุ ป เ ป็ น
สารสนเทศเพื่อการใช้งานได้ทนั ทีและมี
การ Back Up ข้อมูลอย่างปลอดภัย

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ปี การศึกษา 2560 ซึ่ งเป็ นปี สุ ดท้ายของการดาเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน (2556 – 2560) โรงเรี ยนจะ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
แผนพัฒนาด้ านบุคลากรครู
ก. ให้ MDLC เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน และการจัดกิจกรรมทุกประเภทของโรงเรี ยน จึงจาเป็ นต้อง
ฝึ กอบรมครู ใหม่ และครู ที่ยงั ไม่ชดั เจนในกระบวนการ ตลอดจนเผยแพร่ กระบวนการนี้สู่ผปู ้ กครองและนักเรี ยนเก่า
ข. พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง โดยมีเป้ าหมายที่การเรี ยนรู ้ ที่มีความหมายต่อชี วิต และสอนให้น้อยลง
เรี ยนรู ้ให้มากขึ้น
ค. ร่ วมกันบริ หารหลักสู ตรอัญจลา และคณะอุร์สุลิน ซึ่ งจะช่วยให้ครู ใช้วิธีการของนักบุญอัญจลาในการ
บริ หารชั้นเรี ยน และหล่อหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ
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ง. สรรหาการฝึ กอบรมที่ช่วยกระตุน้ การแสวงหาการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณค่าทางวิชาการ ในขณะที่
ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน กระตุน้ ความคิด และการแสวงหาความรู้ของนักเรี ยน
แผนพัฒนาด้ านบริหาร
ก. ดาเนินการในการเตรี ยมสร้างอาคารใหม่ให้ถึงขั้นมีแบบพิมพ์เขียวพร้อม
ข. จัดระบบบัญชีและการเงิน เชื่ อมโยงกับการบันทึกทรัพย์สิน และการจัดซื้ ออย่างเป็ นระบบ ครอบคลุม
ทุกงาน และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ค. จัดการเก็บข้อมูลและภาพของโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบและมีการ Back Up ข้อมูลอย่างปลอดภัย
ง. เริ่ มใช้ Software ใหม่ในระบบบริ หาร
แผนพัฒนาด้ านวิชาการ
ก. พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เกิดการสอนให้นอ้ ยลง เรี ยนรู ้ให้มากขึ้น
ข. เพิม่ คุณภาพการนิ เทศการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนอยูเ่ สมอ
ค. ปรับหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามความจาเป็ นของการเข้ามหาวิทยาลัย
ง. พัฒนาข้อสอบวัดผลให้เน้นการคิดของนักเรี ยนมากขึ้น
แผนพัฒนาด้ านบริการ
ก. เน้นการประหยัดและการดูแลสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมยัง่ ยืนในงานบริ การต่างๆ
ข. ฝึ กอบรมให้ครู ธุรการ บริ การสามารถทางานแทนกันได้ เมื่อมีความจาเป็ น
แผนพัฒนาด้ านสั มพันธ์ ชุมชน
ก. กรรมการสิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยนขยายเครื อข่ายสู่ ชุมชน
ข. ร่ วมงานกับสถานีตารวจนครบาลลุมพินี และเขตปทุมวัน ในการดูแลสิ่ งแวดล้อม สร้างวินยั และความ
ปลอดภัยให้กบั ชุมชน
3. ความต้ องการการช่ วยเหลือ
1. หน่วยราชการในชุมชน เป็ นต้น เขตปทุมวัน และสถานีตารวจนครบาลลุมพินีมีความเข้มแข็งในการบริ การ
ชุมชน และให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการสร้าง Active Citizen
2. หน่วยงานของรัฐส่ งเสริ มการศึกษาในระบบให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้น และควบคุมให้ธุรกิจการศึกษาในการติว
สอบต่างๆ ดาเนิ นการอยูใ่ นกรอบของความถูกต้อง ไม่เปิ ดบริ การสอนพิเศษ ติวนักเรี ยนในระหว่างเวลาเรี ยนตาม
กาหนดซึ่ งผูเ้ รี ยนในระบบต้องอยูใ่ นสถานศึกษา ไม่สร้างความไม่มนั่ ใจในตนเอง และสถานศึกษาในระบบจนต้อง
หวังพึ่งการกวดวิชาเกินความเหมาะสม
3. หน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญกับการจัดให้มีแบบเรี ยนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับ
การศึกษาของชาติ
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การรับรองการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องในประเด็นต่อไปนี้เรี ยบร้อยแล้ว
 ได้ผา่ นการตรวจสอบคาผิด การใช้ภาษา
 เนื้อหาในรายงานได้ผา่ นการตรวจสอบข้อมูลและเนื้ อหาแล้ว
รายนามคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนพิจารณารับรองข้อมูลการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
1. ซิสเตอร์สมจิตร์
2. ซิสเตอร์เพ็ญศรี
3. นางทีนามารี
4. นายขวัญกล้า
5. นายพิเชษฐ
6. นางสาวสุ มิตรา
7. นางจินตนา
8. นายอนุพนั ธ์

ครองบุญศรี
ห่อเร
ผลาดิกานนท์
นุชนารถ
สิ ทธิอานวย
พงศธร
บุญรัตน์
กิจนิจชีวะ

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

ลงชื่อ
(ซิสเตอร์ สมจิตร์ ครองบุญศรี)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
วันที่ 18 เมษายน 2560

ลงชื่อ
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์ )
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารและผู้อานวยการโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
วันที่ 18 เมษายน 2560
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คาสั่ งที่ 4/2559
โรงเรียนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2559
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวดที่ 6
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา บัญญัติให้สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุ ณภาพการศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้กาหนดให้ทุกโรงเรี ยนต้องประเมินคุ ณภาพการจัด
การศึกษาว่า มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้ วย
1. ซิสเตอร์ เพ็ญศรี ห่ อเร
2. นางสาวสุ มิตรา พงศธร
3. นางทีนามารี ผลาดิกานนท์
4. นายขวัญกล้า นุชนารถ
5. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู
6. นายสุ ภชั ร์ ทองสถิตย์
7. นายประพนธ์ พิสัยพันธุ์
8. นางสาวรัชดาริ นทร์ มุสิกะโปดก
9. นางสาวชญานุช ชูชาติ
10. นางสาวพรรนภา สุ รพันธ์พิทกั ษ์

ผูจ้ ดั การ
ที่ปรึ กษา
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบุคลากรและจิตตาภิบาล
ที่ปรึ กษา
ผูอ้ านวยการ
ประธานกรรมการ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการอาวุโสด้านวิชาการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการอาวุโสด้านกิจการนักเรี ยน
กรรมการ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการอาวุโสด้านธุ รการและอาคารสถานที่ กรรมการ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการอาวุโสด้านกิจกรรมพิเศษ
กรรมการ
หัวหน้าระดับประถมศึกษา
กรรมการ
หัวหน้าระดับอนุบาล
กรรมการ
ผูช้ ่วยบริ หารด้านมาตรฐานการศึกษา
กรรมการผูด้ าเนินการ

หน้ าที่ 1. อานวยการและสนับสนุนการดาเนินงานให้เป็ นด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
2. ให้คาปรึ กษาแนะแนวทางการปฏิบตั ิให้การประกันคุณภาพการศึกษาดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
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2. คณะกรรมการติดตามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้ วย
1. นางทีนามารี ผลาดิกานนท์
กากับดูแลมาตรฐานด้านการบริ หารและการจัดการศึกษา
ครู และด้านมาตรการส่ งเสริ ม
2. นางสาวสุ มิตรา พงศธร
กากับดูแลมาตรฐานด้านผูบ้ ริ หาร ครู และด้านอัตลักษณ์
สถานศึกษา
3. นายขวัญกล้า นุชนารถ
กากับดูแลมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน (วิชาการ)
4. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู
กากับดูแลมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน (คุณลักษณะ)
5. นายประพนธ์ พิสัยพันธุ์
กากับดูแลมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
หน้ าที่ อานวยการ กากับ ติดตาม ให้งานประกันคุณภาพเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ตลอดจนให้คาปรึ กษา
ข้อเสนอแนะ และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินการ
3. คณะกรรมการประสานงาน
1. นางสาวพรรนภา สุ รพันธ์พิทกั ษ์
2. นางสาวดนุชรี ตันโอภาส
3. นางสาวชญานุช ชูชาติ
3. หัวหน้าแต่ละมาตรฐาน
หน้ าที่ 1. เป็ นผูป้ ระสานงานหลักในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
2. จัดเก็บและรวบรวมงาน รายงานผลการดาเนินงานแต่ละมาตรฐาน และสรุ ปผลการดาเนินงาน
3. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพ
4. คณะกรรมการกากับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนิ นการดาเนิ นการพัฒนา จัดเก็บข้อมูล สรุ ปผลและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานที่รับผิดชอบ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
นางกัญญารัตน์ ฉัตรไกรเสรี
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
นางปณิดา คงสั นทัด
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นางปณิ ดา คงสันทัด
นางกัญญารัตน์ ฉัตรไกรเสรี

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
นางสาวปัถย์ รักธรรม
นางสาวจุฑามาศ ศิวกีรัตตนะ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีการพัฒนาด้านสติปัญญา
นางสาวศรีลดั ดา ฉิมน้ อย
นางสาวอังศิกา สิ ริโอภาสกุล
มาตรฐานที่ 5 ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
นางวีรนุช กร่ารักษา
นางบุบผา จิตรี เที่ยง
มาตรฐานที่ 6 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธผล
นางวีรนุช กร่ารักษา
นางสาวศรี ลดั ดา ฉิมน้อย
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
นางบุบผา จิตรีเทีย่ ง
นางสาวปัถย์ รักธรรม
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
นางสาวชญานุช ชู ชาติ
นางสาวศรี ลดั ดา ฉิมน้อย
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
นางสาวศรีลดั ดา ฉิมน้ อย
นางวีรนุช กร่ ารักษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย
นางสาวชญานุช ชู ชาติ
นางบุบผา จิตรี เที่ยง
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สู งขึ้น
นางสาวชญานุช ชู ชาติ
นางวีรนุช กร่ ารักษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
นางสมพิศ ราวีศรี
นางราตรี อุ่นใจ
นางสาวเนาวรัตน์ ทัศนเกษม
นายเจษฏา สิ ริสุวลักษณ์
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นายเกฏฐ์ เจตะสานนท์
นางสาวกนกวรรณ ไทยรัตน์
นางนิรมล แตงน้อย
นายฐิติกร หัตถการุ ณย์
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง
นางสาวจินต์ จิระริยากุล
นางสาวจุไรพร จิตรโรจนรักษ์
นางสาวภัทรสุ ดา ยุทธคราม
นางสาวปวีณา ปาลวัฒน์
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มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุผล
นางสาววิชญาพร วโรจนานุลกั ษณ์
นางจันทร์เพ็ญ หงส์ตระกูล
นางสาวจุไรรัตน์ ภัทรานุกุล
นายณัฐกร จึงจตุพร
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
นางนริศราภรณ์ กฤตภคะ
นางสาวรัชดาริ นทร์ มุสิกะโปดก
นางสาวปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์
นางสาวบุษบง จัน่ นงเยาว์
มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
นางสาวดนุชรี ตันโอภาส
นางสาววิไลพร เกตุอุดม
นางเสาวนีย ์ ชี
นางสาวนันทิกา ฉอ้อนศรี
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
นางวรรณี วิมาลา
นางนิลวรรณ เจตวรัญญู
นางพีรญา ใจชานาญ
นางสาวสุ รียว์ รรณ พรหมขุนทอง
มาตรฐานที่ 8 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
นางอรนุช การพิศิษฎ์
นางสาวกุลวดี ฟูพนั ธุวฒ
ุ ิ
นางอมรา พนมไทย
นายณัฐวัฒน์ เลิศวราสิ ทธิ์
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล
นางบุษรินทร์ ปรี ทอง
นายขวัญกล้า นุชนารถ
นางแวววิมล นาคะพงษ์
นายณัฐวุฒิ พิกุลณี
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นางวีณา รักษาสกุล
นางจารุ พรรณ อินทุรัตน์
นางสาวเบญจพร ธรรมธีรพงษ์
นางสาวกรรณิ การ์ กลิ่นกลัด
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ หารที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
นางสาวอรอุมา สว่ างธูป
นางสาวอภิรดี จาปาถิ่น
นางสาววิรัชฎา วัฒนปรี ชากุล
นางสาวธนาวรรณ ธนพรดี
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
นางสาวพรรนภา สุ รพันธ์ พิทกั ษ์
นางสาวรุ่ งทิพย์ จันทร์ ปีติ
นางชัฏปภา แก้วสุ จริ ต
นายนิตินยั ศรี ใส
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
นางสาวสถาพร สู ตะบุตร
นางสาวศรัญญา เวฬุบรรพ์
นางสาวอัจจิมา อาภานันท์
นางสาวณฤดี หวังหมู่กลาง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
นางสาวพรทิพย์ ถาวรวุฒิ
นางสุ รียพ์ ร เบ้าพาละ
นางสาวโสภิดา มะลิซอ้ น
นางนพรัตน์ บัวดิศ
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
นางสาวสิ ริรัตน์ ครุ วรรณ
นางสาวปิ ยะวดี นาคสุ ข
นางสาวจิติมา บุญคา
นางสาวณิ ชนันทน์ แก้วคา
ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งดาเนิ นการรวบรวมเอกสาร จัดเก็บข้อมูล พัฒนา สรุ ปผล ส่ งเอกสารและรายงาน
ข้อมูลตามระบบและปฏิทินการปฏิบตั ิงานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทารายงานการประเมิน
ภายในของโรงเรี ยนประจาปี การศึกษา 2559 ให้เสร็ จสิ้ นและรายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผูอ้ านวยการ
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คาสั่ งที่ 5/2559
โรงเรียนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานของโรงเรียน
เพื่อให้การจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ประจาปี การศึกษา 2559 ดาเนิ นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ด้วยความเรี ยบร้อย มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ดังต่อไปนี้
1. นางสาวสุ มิตรา
2. นางทีนามารี
3. นางสาวพรรนภา
4. นายขวัญกล้า
5. นางนิลวรรณ
6. นายสุ ภชั ร์
7. นายประพนธ์
8. นางสาวชญานุช
9. นางสมพิศ
10. นายเกฏฐ์
11. นางสาวจินต์
12. นางสาววิชญาพร
13. นางนริ ศราภรณ์
14. นางสาวดนุชรี
15. นางอรนุช
16. นางวรรณี
17. นางบุษริ นทร์
18. นางวีณา
19. นางสาวอรอุมา

พงศธร
ผลาดิกานนท์
สุ รพันธ์พิทกั ษ์
นุชนารถ
เจตวรัญญู
ทองสถิตย์
พิสัยพันธุ์
ชูชาติ
ราวีศรี
เจตะสานนท์
จิระริ ยากุล
วโรจนานุลกั ษณ์
กฤตภคะ
ตันทโอภาส
การพิศิษฎ์
วิมาลา
ปรี ทอง
รักษาสกุล
สว่างธูป
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ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

20. นางสาวสถาพร
21. นางสาวพรทิพย์
22. นางสาวสิ ริรัตน์

สู ตะบุตร
ถาวรวุฒิ
ครุ วรรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งดาเนิ นการจัดทามาตรฐานการศึกษาประจาปี การศึกษา 2559 ให้เสร็ จสิ้ นและ
รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผูอ้ านวยการ
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