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คานา
ตลอดปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยได้กระทาการประเมินตนเองทุกด้านทั้งการบริ หาร
หลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นการสอน การบริ ห ารจัด การสถานศึ ก ษา การปฏิ บ ัติ ก ารของครู และบุ ค ลากร
ตลอดจนอาคารสถานที่และภูมิทศั น์ของโรงเรี ยน ทั้งนี้ ดว้ ยเหตุผลสาคัญ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 โรงเรี ยน
ฉลองครบ 90 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และฉลองการมีนกั เรี ยนเป็ นจานวน 100 รุ่ น จึงได้ยอ้ นมองอดีตเพื่อ
อนาคตที่ มนั่ คง ประการที่ 2 โรงเรี ยนมี ดาริ ที่จะสร้ างอาคารเรี ยนใหม่ 1 หลังเป็ นอาคารปฐมวัย จึงต้องสารวจ
ความต้องการพื้ นที่ ใช้สอยเพื่ อการศึ กษาที่ มุ่ งสู่ อนาคต รั บการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี และประการที่ 3 โรงเรี ยนจะจัดทาแผนพัฒนาโรงเรี ยนฉบับปี การศึกษา 2561 - 2565 จึงเริ่ มต้นด้วยการ
ประเมินการดาเนินการตามแผนพัฒนาฉบับปี การศึกษา 2556 - 2560
ดังนั้น รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จึงได้เกิดขึ้นจากความร่ วมแรงร่ วมใจจากทุกฝ่ าย ผลสรุ ปที่เกิดขึ้น
มีผลต่อการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าของโรงเรี ยน ทั้งการแก้ไขข้อบกพร่ องที่มี การดารงรักษาคุณค่าที่ดีงามที่มีมาแต่
อดีต และริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆที่จานาพาให้โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยสามารถยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพยิง่ ๆขึ้น

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
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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 เพื่ อการยกสถานภาพของสตรี ฝึ กอบรมให้เด็กหญิ งเคารพในศักดิ์ ศรี ของ
ตนเอง พัฒนาศักยภาพความเป็ นผูน้ าในครอบครัวและสังคม เป็ นภรรยาและมารดาที่ดี เป็ นผูม้ ีความรู ้คู่กบั คุณธรรม
รู้จกั รักและรับใช้
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิท ยาลัยเป็ นโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ ศึ ก ษา สั งกัด ส านัก งานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ ทาการสอนเฉพาะนักเรี ยนหญิงตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ถึง
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตั้ง อยู่เลขที่ 534 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน กรุ งเทพมหานคร
บนเนื้ อที่ 18 ไร่ เศษ ซึ่ งอยู่ในเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 หมายเลขโทรศัพ ท์ : 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
หลักการพื้นฐานของการศึกษาอุร์สุลินอยูท่ ี่วา่ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีศกั ดิ์ศรี ดังนั้นการจัดการศึกษาต้อง
สะท้อนคุณค่าอันสู งส่ งยิง่ นี้ ด้วยการให้ความสาคัญของการเคารพในศักดิ์ศรี รักและเอาใจใส่ นกั เรี ยนแต่ละคน และ
สอนให้นกั เรี ยนแต่ละคนเห็นคุณค่าของตนเองและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของบุคคลอื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึงความ
จริ งอันนี้ภาคปฏิบตั ิเป็ นหัวใจสาคัญ
โรงเรี ยนเน้นศักดิ์ศรี ของความเป็ นหญิง การเคารพและให้เกี ยรติ แก่สตรี และการช่ วยเหลื อสตรี ที่ถูกกดขี่
ข่มเหง และเป็ นทาสของสังคม
โรงเรี ยนให้ความสาคัญกับการอบรมกิ ริยามารยาทที่ งดงามของกุลสตรี ไทย ความนุ่ มนวลในกิ ริยา วาจา
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
โรงเรี ยนมุ่งเน้นความมีระเบียบวินยั ในตนเอง ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตรงต่อเวลา อดทน การรู ้จกั รักษาความ
สะอาด การประหยัดและอดออม ทั้งนี้ โดยอาศัยคุณธรรมเหล่านี้นาสู่ ไปความไม่เห็นแก่ตวั และอิสรภาพที่แท้จริ ง
จากกิเลสต่างๆ 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 รู้ และเปิ ดใจต่อการพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าอยู่
เสมอ
 วิสัยทัศน์
ศิษย์มาแตร์เดอีวทิ ยาลัยปฏิบตั ิเซอร์เวียมในวิถีชีวิต
ด้วยศักดิ์ศรี ความเป็ นสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู ้
วิสั ย ทัศ น์ ข องโรงเรี ย นมาแตร์ เดอี วิท ยาลัย ดัง ระบุ ข ้างต้น มี รากฐานมาจากจิ ต ตารมณ์ ข องท่ านนัก บุ ญ
อัญ จลา เมริ ชี ผูส้ ถาปนาคณะอุ ร์สุ ลิ น เมื่ อ ค.ศ. 1535 ผูซ้ ่ ึ งเน้น การให้ ก ารศึ ก ษาอบรมแก่ เด็ ก หญิ งและสตรี ด้วย
กระบวนการที่เหมาะสมแก่กาลเวลา เพื่อความเป็ นกุลสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู ้
ดังนั้นวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย ในปั จจุบนั จึงครอบคลุมถึงนโยบาย ดังนี้
(1) มุ่งมัน่ ให้ความมีคุณธรรมเป็ นวิถีชีวิตของทุ กๆฝ่ 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 นเลิ ศ ที่มุ่งพัฒนานักเรี ยนผูเ้ ป็ นศิษย์มาแตร์ เดอี
ให้เป็ นกุลสตรี ไทยที่เป็ นผูน้ า รู ้จกั แสวงหาความจริ ง และใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง
โดยมี จิตตารมณ์ เซอร์ เวียมและปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ 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
อัตลักษณ์ ของโรงเรี ยน คือ เซอร์ เวียม เพียงคาเดียวที่ทาให้โรงเรี ยนมุ่งสร้างคุณลักษณะของนักเรี ยนให้มี
จิตตารมณ์ แห่ 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 ปแบบการบริ หารที่มีการกระจายอานาจบริ หารจัดการ เน้นการมีส่วนร่ วมของบุคลากร และหน่วยงานภายนอก
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษามากขึ้น มีการสร้างเครื อข่ายทางการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน
ให้ ค วามส าคั ญ และความจ าเป็ นของระบบฐานข้ อ มู ล โดยน าเทคโนโ ลยี ม าใช้ ใ นการบริ หารจัด การ
ใช้แนวคิ ดการพัฒนาเชิ งระบบของเดมิ่ ง (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
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2. ข้ อมูลบุคลการของสถานศึกษา
2.1 คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนตามตราสารจัดตั้งนิ ติบุคคล ชุดปี การศึกษา 2558 – 2560 ประกอบด้วย
1. ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย
ผูร้ ับใบอนุญาต ประธานกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
2. ซิสเตอร์ เพ็ญศรี
ห่อเร
ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
3. นางทีนามารี
ผลาดิกานนท์
ผูอ้ านวยการ
กรรมการ/เลขานุการ
4. นายประพนธ์
พิสัยพันธุ์
ผูแ้ ทนครู ในโรงเรี ยน
กรรมการ
5. นายศกร
ทวีสิน
ผูแ้ ทนผูป้ กครองนักเรี ยนในโรงเรี ยน
กรรมการ
6. นางสาวสุ มิตรา
พงศธร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นายอนุพนั ธ์
กิจนิจชีวะ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นางวิวรรณ
สารกิจปรี ชา
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. นางจินตนา บุญรัตน์
3. นายสุ รพล สร้างสมวงษ์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี
5. ดร.วิลสา วิจิตรวาทการ
2.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1. ซิสเตอร์ทิพย์กนก
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
2. ซิสเตอร์เพ็ญศรี
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
3. นางสาวสุ มิตรา
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
4. นางทีนามารี
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

ประสพโชคชัย
ศม.
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
สาขา การบริ หารการศึกษา
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 : จานวนครู และบุคลากรโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2560
ประเภท / ตาแหน่ ง

จานวนบุคลากร (คน)
ต่ากว่า ป.ตรี

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ประธานกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
- ผูป้ ระสานงานการศึกษาอุร์สุลิน
- 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

9

9

9

9

ประเภท / ตาแหน่ ง

จานวนบุคลากร (คน)
ต่ากว่า ป.ตรี

2. ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- ครู
- ครู ตา่ งชาติ
รวม
4. บุคลากร
- บุคลากรทางการศึกษา
- เจ้าหน้าที่
- อื่นๆ (ระบุ).....ลูกจ้าง......
รวม

1
1
1
54
1
56

ป.ตรี

ป.โท

69
13
82

25
4
29

20

3

21
41

5
8

ป.เอก

3
3

รวม

95
20
115
24
54
27
105

ตารางที่ 2 : จานวนครู ในแต่ละสาขาวิชาและการภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชัว่ โมง/สัปดาห์ ปี การศึกษา 2560
สาขาวิชาทีส่ อน

จานวน (คน)

ภาระงานสอนเฉลีย่ ของครู ในแต่ ละสาขาวิชา
(ชั่วโมง/สั ปดาห์ )
ปฐมวัย
9
13
ภาษาไทย
13
15
วิทยาศาสตร์
16
14
คณิ ตศาสตร์
20
15
สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
16
14
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
9
16
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15
11
ภาษาอังกฤษ
16
14
ภาษาฝรั่งเศส
3
18
ภาษาจีน
7
15
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
12
18
รวม
136
14.82
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
2.5 จานวนครู ประจาการที่ได้สอนตรงตามวิชาเอก 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.43
2.6 จานวนครู ประจาการที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.57
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3. ข้ อมูลนักเรียน
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 2560 มีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด 1980 คน ดังแสดงในตารางที่ 3 และจานวนผูเ้ รี ยนที่มี
ลักษณะพิเศษ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 3 : แสดงจานวนนักเรี ยนแต่ละระดับชั้นตามที่เปิ ดสอนประจาปี การศึกษา 2560 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
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

จานวนห้ อง
4
4
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
5

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

5

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

5

รวม
รวมทั้งสิ้น

27
55

จานวนผู้เรี ยนปกติ (คน)
120
120
145
145
152
148
142
150
882
145
145
147
177
(ไม่รวม AFS 2 คน)
174
(ไม่รวม AFS 16 คน)
163
(ไม่รวม AFS 9 คน)
951
1,953 (1,980)
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จานวนผู้เรี ยนพิเศษ (คน)
3
-

รวม
120
120
145
145
152
148
142
150
882
145
148
147
177

1

175

-

163

4
4

955
1,957

ตารางที่ 4 : แสดงจานวนผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะพิเศษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี การศึกษา 2560
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 ยนที่ทาชื่อเสี ยงให้กบั โรงเรี ยน
8. ผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยง
8.1 เอดส์
8.2 ยาเสพติด
8.3 ความรุ นแรง
8.4 พฤติกรรมก้าวร้าวตามคาวินิจฉัยของแพทย์

จานวน (คน)
4
236
24
63
-

หมายเหตุ : นักเรี ยนที่ขาดเรี ยนมากกว่าร้อยละ 5 ของเวลาเรี ยน (วัน) ตลอดปี การศึกษา มีเหตุผลหลายประการ
ดังเช่น ลาป่ วย และลาเรี ยนของนักเรี ยนแลกเปลี่ยน
3.3 จานวนนักเรี ยนที่จบหลักสู ตร ในปี การศึกษา 2560
อ.3 จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ป.6 จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.66 นักเรี ยนชั้น ป.6 ลาออกระหว่างปี 2 คน
ม.3 จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.63 นักเรี ยนชั้น ม.3 ลาออกระหว่างปี 2 คน
ม.6 จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 99.41 นักเรี ยนชั้น ม.6 ลาออกระหว่างปี 1 คน
หมายเหตุ : ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนที่ลาออก ไปศึกษาต่อต่างประเทศ / โรงเรี ยนนานาชาติ
4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และ
การศึ กษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังแสดงใน
ตารางที่ 5, 6, 7, 8
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ตารางที่ 5 : โครงสร้างหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
ช่ วงอายุ
สาระการเรี ยนรู้

ระยะเวลาเรียน

โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
อายุ 3 - 6 ปี
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรี ยนรู้
- ด้านร่ างกาย
- เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
- ด้านอารมณ์และจิตใจ - เรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
- ด้านสังคม
แวดล้อมเด็ก
- ด้านสติปัญญา
- ธรรมชาติรอบตัว
- 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
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัดเพิม่ เติม
ตามความพร้ อมและจุดเน้ น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5
ป.6
200
200
80
120
40
40
80
80
40
40
920
120

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

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

ปี ละไม่ น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
ไม่ น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี
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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
สาระการเรียนรู้ พนื้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
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.)
เวลาเรียนรายปี
ไม่ น้อยกว่ า 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
ปั จจุบนั โรงเรี ยนมีอาคารทั้งหมด 8 อาคารโดยเป็ นอาคารเรี ยน 2 อาคาร และอาคารอื่นอีก 6 อาคาร ได้แก่
1. 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
ห้องนาฏศิลป์ 2 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องผูบ้ ริ หาร 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องธุรการ 2 ห้อง ห้องสมุด 1
ห้อง ห้องอาเซียน 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ห้องศูนย์การเรี ยน 5 ห้อง ห้องแนะแนว 1 ห้อง ห้องประชุม 1
ห้อง ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องการเงิน 1 ห้อง ห้องมูลนิธิมาแตร์ เดอี 1 ห้อง ห้องประชาสัมพันธ์ ห้อง
สหการโรงเรี ยน และห้องเอนกประสงค์
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีท้ งั หมด 6 ชั้น เป็ นอาคารเรี ยนระดับอนุบาลและระดับมัธยมศึกษา จัดเป็ น
ห้องเรี ยนอนุบาล 4 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ ห้องสมุดอนุ บาล และห้องพักครู รวมทั้งยังมีหอ้ งอาหารสาหรับนักเรี ยน
อนุบาลอีก 1 ห้อง ห้องเรี ยนมัธยมศึกษา 27 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
ห้องเรี ยนวิชาการ (เสริ มพิเศษ) 4 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ห้อง (ใช้เป็ นห้องเรี ยนและห้อง
ค้น คว้าข้อมู ล ทางอิ น เตอร์ เน็ ต) ห้องพยาบาล 1 ห้อ ง ห้อ งปฏิ บ ัติก ารวิช าการงาน 3 ห้ อง ห้ องศิ ล ปะ 1 ห้อ ง
ห้ อ งดนตรี ไทย 1 ห้ อ ง ห้ อ งดนตรี สากล 1 ห้ อ ง ห้ อ งแนะแนว 1 ห้ อ ง ห้ อ งโสต-ทั ศ นู ป กรณ์ 1 ห้ อ ง
ห้องอเนกประสงค์ 3 ห้อง ห้องพักครู 6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ครู ห้องประชุ มใหญ่ 2 ห้อง ห้องประชุ มย่อย 2
ห้อง ห้องธุรการ 2 ห้อง ห้องฝ่ ายบริ หาร 2 ห้อง และลานเอนกประสงค์ ส่ วนชั้นที่ 1 เป็ นที่จอดรถ
3. อาคารหอประชุ ม ชั้นบนเป็ นหอประชุ มใหญ่ มีที่นงั่ ทั้งหมด 416 ที่ และลานโล่งนักเรี ยนสามารถนั่ง
พื้นได้ประมาณ 400 คน ชั้นล่างเป็ นห้องอาหารสาหรับนักเรี ยนและครู รวมประมาณ 800 ที่
4. อาคารอนุ ส สรณ์ 50 ปี เป็ นอาคาร 3 ชั้น เพื่ อการกี ฬ าพลศึ กษาและนันทนาการ ชั้น 3 แบ่ งเป็ นห้อง
สาหรับแยกเรี ยนตามกิ จกรรม 3 ห้อง พร้ อมด้วยอุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย ห้องเรี ยนเทเบิ ล
เทนนิส ห้องเรี ยนยิมนาสติก และห้องโล่งอเนกประสงค์ใช้เรี ยนกิจกรรมเข้าจังหวะและกระบี่กระบอง มีห้องเก็บของ
และห้ องพัก ครู อีกอย่างละ 1 ห้อง ห้องน้ า 2 ห้ อง ชั้น 2 เป็ นชั้นลอยสามารถขึ้ น มาชมการแข่ งขันกี ฬ าได้ และมี
ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องน้ า 2 ห้อง และชั้นล่างเป็ นสนามกีฬาอเนกประสงค์ ใช้เพื่อการเรี ยนการสอนและเล่นกีฬาได้
หลายประเภท เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แฮนด์บอล แชร์ บอล และแบดมินตันได้ มีห้องน้ า 2 ห้อง และห้องเก็บ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนพลศึกษา
5. เรื อนไม้ อนุ รักษ์ ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นโบสถ์และอารามซิ สเตอร์ คณะอุ ร์สุลิน เป็ นอาคารที่ ได้รับ
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปั ตยกรรมดีเด่น ประจาปี 2544 ประเภทอาคารปูชนียสถานและวัดวาอาราม โดยการคัดเลือก
ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
6. อาคารที่พักคณะซิสเตอร์ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน 4 ชั้นอยูต่ ิดกับเรื อนไม้อนุ รักษ์ใช้เป็ นที่พกั ของคณะ
ซิ สเตอร์ ท้ งั หมดของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
12

7. อาคารบ้ านศู นย์ เป็ นอาคารก่ ออิ ฐถื อปู นมี 3 ชั้น ตั้งอยู่ติดกับ อาคารที่ พ กั ของคณะซิ สเตอร์ ใช้เป็ นที่
ทางานของอธิการเจ้าคณะอุร์สุลินแห่งประเทศไทย มีหอ้ งประชุมและห้องพักสาหรับแขกที่มาติดต่อคณะซิ สเตอร์
8. อาคารบ้ านฟาติม า เป็ นอาคาร 4 ชั้น ตั้ง อยู่ด้านหลัง ติ ดกับ ถนนหลัง สวน เป็ นห้ องท างานและห้อ ง
ประชุ มของผูบ้ ริ หารฝ่ ายบุคลากรและจิตตาภิบาลในชั้นล่าง และที่เหลืออีก 3 ชั้นใช้เป็ นที่พกั ของเจ้าหน้าที่หญิงของ
โรงเรี ยน
6. ข้ อมูลด้ านงบประมาณและทรัพยากร
6.1 งบประมาณ โรงเรี ยนจัดทางบประมาณแสดงรายรับ รายจ่าย ดังตารางที่ 9 และ 10
ตารางที่ 9 : แสดงรายรับ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2561 ประจาปี การศึกษา 2560
รายการรับ
- ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- เงินอุดหนุนจากกระทรวง
- เงินบริ จาค
-รายได้อื่น
รวม

จานวนเงิน
9,821,112.00
10,537,700.00
24,419,413.00
21,927,631.00
9,689,798.00
76,395,654.00

ตารางที่ 10 : แสดงรายจ่าย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2561 ประจาปี การศึกษา 2560
รายการรายจ่ าย
- เงินเดือนครู
- ค่าจ้างประจา
- เงินสมทบ 3 %
- วัสดุการทางาน
- อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
- ค่าซ่อมแซมและดูแลสถานที่
- ค่าสาธารณูปโภค
- รายจ่ายอื่น
รวม

จานวน
47,696,610.00
7,959,378.00
1,341,068.00
1,293,820.00
7,323,328.00
10,047,153.00
4,538,270.00
1,785,792.00
81,985,419.00

รายจ่ ายมากกว่ารายรับ เป็ นเงิน 5,589,765.00 บาท
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ร้ อยละ
58.00
9.00
2.00
2.00
8.00
13.00
5.00
3.00
100.00

6.2 ทรัพยากร
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ และโน้ตบุค๊ มีจานวนทั้งหมด
ใช้เพื่อสื่ อการเรี ยนการสอน
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ใช้งานบริ หาร
ใช้ในงานธุรการ บริ การ

343
310
80
8
29

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง

2. ปริ มาณสื่ อการเรี ยนการสอน
ตารางที่ 11 : แสดงจานวนสิ่ งอานวยความสะดวก ครุ ภณั ฑ์ และสื่ อเพื่อการศึกษาในปี การศึกษา 2560
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.

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
เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องโทรสาร
Copy Printer
วิทยุสื่อสาร
เครื่ องเรี ยงเอกสาร
Smart Board / Active Board
ชุดเครื่ องเสี ยง TOA A- 1706
กระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อน
กระดานฟลิปชาร์ท
เครื่ องบันทึกข้อมูล
เครื่ องอ่านบาร์ โค้ด
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จานวน
20
2
4
10
3
67
14
14
7
3
4
12
2
3
57
3
16
7
2

7. ข้ อมูลผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนระดับสถานศึ กษาทั้ง 8 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ มี ระดับ ผลการเรี ยนตั้งแต่ 3
ขึ้นไป ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1, 2, 3
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้ อยละของนักเรี ยนทีม่ ีเกรดเฉลี่ยผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนแต่ ละวิชาในระดับ 3 ขึน้ ไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ปี การศึกษา 2560

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้ อยละของนักเรี ยนทีม่ ีเกรดเฉลี่ยผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนแต่ ละวิชาในระดับ 3 ขึน้ ไป
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
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แผนภูมิที่ 3 แสดงร้ อยละของนักเรี ยนทีม่ ีเกรดเฉลี่ยผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนแต่ ละวิชาในระดับ 3 ขึน้ ไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560

8. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
1) นัก เรี ยนระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 มี ผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สู งกว่าผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ ยระดับประเทศ ระดับต้นสังกัด และ ระดับจังหวัด
ในทุกรายวิชา ดังแสดงในดังแสดงในตารางที่ 12, 13, 14 และแผนภูมิที่ 4, 5, และ 6
ตารางที่ 12 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามรายวิชา
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
64.92
52.39
50.30
46.58
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คณิตศาสตร์
64.19
43.59
42.06
37.12

วิทยาศาสตร์
54.14
43.13
42.18
39.12

ภาษาอังกฤษ
85.76
47.99
46.65
36.34

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ประจาปี การศึกษา 2560

ตารางที่ 13 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามรายวิชา
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
69.92
53.42
47.89
48.29

คณิ ตศาสตร์
53.94
33.44
26.88
26.30

วิทยาศาสตร์
47.00
35.48
32.33
32.28

ภาษาอังกฤษ
71.33
37.53
32.92
30.45

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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ตารางที่ 14 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามรายวิชา
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
71.01
55.82
46.90
49.25

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
57.19
43.41
45.42
72.10
33.66
33.98
38.71
39.65
24.68
29.30
34.22
31.42
24.53
29.37
34.70
28.31

แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2560 ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

2) เปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2559 - 2560
ดังแสดงในดังแสดงในตารางที่ 15 ,16,17 และแผนภูมิที่ 7, 8, 9
ตารางที่ 15 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามรายวิชา
ปี การศึกษา 2559 และ 2560
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560

ภาษาไทย
69.74
64.92

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
72.43
56.54
87.90
64.19
54.14
85.76
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แผนภูมิที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2559-2560
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

ตารางที่ 16 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จาแนกตามรายวิชา
ปี การศึกษา 2559 และ 2560
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560

ภาษาไทย
64.01
69.92

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
61.74
51.21
77.21
53.94
47.00
71.33

แผนภูมิที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2559 -2560
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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ตารางที่ 17 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามรายวิชา
ปี การศึกษา 2559 และ 2560
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560

ภาษาไทย
70.36
71.01

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
48.74
40.55
45.90
68.24
57.19
43.41
45.42
72.10

แผนภูมิที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2559 -2560
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

9. แหล่ งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1. แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน ได้แก่
1.1 ห้องสมุด เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดให้บริ การนักเรี ยนในด้านการอ่าน และการค้นคว้า และยังมีกิจกรรม
ส่ งเสริ มการอ่านเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับประถมศึกษา ซึ่ งในแต่ละปี การศึกษาจะมีการมอบเกียรติบตั รแก่นกั เรี ยนที่มี
สถิ ติในการอ่ านสู ง เป็ นต้น การดาเนิ นการของห้องสมุ ดได้ยึดแนวการจัดหนังสื อแบบระบบทศนิ ยมของดิ วอี้
แบ่งเป็ นห้องสมุด 2 ระดับคือ
ระดับประถมศึกษา
ประกอบด้วยหนังสื อจานวน 30,955 เล่ม
ระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วยหนังสื อจานวน 42,405 เล่ม
มี ร ะบบสื บค้น ผ่ า นเว็บ เพจของโรงเรี ย น คื อ Lib.materdei.ac.th/library เปิ ดให้ บ ริ ก ารเป็ น 3 ช่ ว ง คื อ
ช่วงพักเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรี ยน นอกจากนี้ ยงั ให้บริ การในเวลาเรี ยนกรณี ที่ครู ผสู ้ อนมอบหมายให้นกั เรี ยน
เข้าค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และมีหอ้ งสมุดภาษาอังกฤษที่เปิ ดให้นกั เรี ยนในระดับมัธยมศึกษาเข้าใช้บริ การ ซึ่งให้บริ การ
โดยผูป้ กครองอาสา
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1.2 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ ให้บริ การการสื บค้นข้อมูลทาง Internet โดยเปิ ดให้บริ การเป็ น 3 ช่ วง ดังนี้ คือ
ช่ วงพักเช้า ช่ วงพัก กลางวัน และช่ วงหลังเลิ ก เรี ยน นอกจากนี้ ย งั ใช้ในการสื บ ค้นข้อมู ล ในระหว่างการเรี ยนใน
รายวิชาต่างๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการจัด E-Learning ในวิชาภาษาอังกฤษเป็ นหลัก รวมทั้งวิชาอื่นๆ
1.3 ห้องแนะแนว เปิ ดให้บริ การแก่นักเรี ยนทั้งในระดับประถมศึ กษาและระดับมัธยมศึ กษา โดยในระดับ
ประถมศึ ก ษาจะเป็ นการบริ ก ารในรู ป ของการท ากิ จ กรรมส ารวจตนเอง การรู้ จ ัก ตนเอง เพื่ อ สามารถสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น ส่ วนในระดับมัธยมศึกษาจะเป็ นการบริ การให้คาปรึ กษาด้านบุคลิกภาพ การศึกษาต่อและ
อาชีพที่สนใจ
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 ยนได้มีโอกาสในการศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกผ่านทางกิจกรรมทัศนศึกษา
และร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของปี การศึกษา 2560 ดังแสดงในตารางที่ 18 ,19
ตารางที่ 18 : แสดงกิจกรรมทัศนศึกษา
ลาดับ
1

วันที่
11 มิ.ย.60
20 มิ.ย.60

สถานที่
งาน Good Society Expo ที่ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์
ท้องฟ้ าจาลอง

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

2

3

21 มิ.ย.60

ท้องฟ้ าจาลอง

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

4

22 มิ.ย. 60

ท้องฟ้ าจาลอง

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

5

23 มิ.ย. 60

ท้องฟ้ าจาลอง

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
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จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
ผูแ้ ทนจากสภานักเรี ยน
คุณครู ที่ปรึ กษา 1 ท่าน
นักเรี ยนชั้นป. 6/2
คุณครู ป.6 จานวน 2 คน
ผูป้ กครอง จานวน 6 คน
นักเรี ยนชั้นป. 6/1
คุณครู ป.6 จานวน 2 คน
ผูป้ กครอง จานวน 6 คน
นักเรี ยนชั้นป. 6/3
คุณครู ป.6 จานวน 2 คน
ผูป้ กครอง จานวน 6 คน
นักเรี ยนชั้นป. 6/4
คุณครู ป.6 จานวน 2 คน
ผูป้ กครอง จานวน 6 คน

ลาดับ
6

วันที่
5 ก.ค. 60

สถานที่
วิทยากร
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ บริ ษทั เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
นานมีบุค๊ ส์
มอบหมาย

7

6 ก.ค. 60

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ บริ ษทั เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
นานมีบุค๊ ส์
มอบหมาย

8

6 ก.ค. 60

9

18 ก.ค. 60

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

10

19 ก.ค. 60

11

20 ก.ค. 60

12

21 ก.ค. 60

13

26 ก.ค. 60

อุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อ.ชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ทัศนศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั (องค์การมหาชน) ปทุมธานี
ทัศนศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั (องค์การมหาชน) ปทุมธานี
ทัศนศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั (องค์การมหาชน) ปทุมธานี
ทัศนศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั (องค์การมหาชน) ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์วงั บางขุนพรม

14

26 ก.ค. 60

พิพิธภัณฑ์วงั สวนผักกาด

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

15

26 ก.ค. 60

หอศิลป์ วัฒนธรรมกรุ งเทพ

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

22

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

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้นป. 3/1 และ 3/2
คุณครู ป.3 จานวน 4 คน
ผูป้ กครอง จานวน 4 คน
นักเรี ยนชั้นป. 3/3 และ 3/4
คุณครู ป.3 จานวน 4 คน
ผูป้ กครอง จานวน 4 คน
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3
คุณครู 13 ท่าน
นักเรี ยนชั้นป. 5/3
คุณครู ป.5 จานวน 2 คน
ผูป้ กครอง จานวน 4 คน
นักเรี ยนชั้นป. 5/1
ครู ป.5 จานวน 2 คน
ผูป้ กครอง จานวน 4 คน
นักเรี ยนชั้นป. 5/2
ครู ป.5 จานวน 2 คน
ผูป้ กครอง จานวน 4 คน
นักเรี ยนชั้นป. 5/4
ครู ป.5 จานวน 2 คน
ผูป้ กครอง จานวน 4 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/1 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 3 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/1 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/1 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 3 คน

ลาดับ
16

วันที่
9 ส.ค. 60

สถานที่
Dialogue in the Dark

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

17

9 ส.ค. 60

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

18

9 ส.ค. 60

พิพิธภัณฑ์ไปรษณี ยากรไทย

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

19

15 ส.ค. 60

บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
จากัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

20

15 ส.ค. 60

บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

21

15 ส.ค. 60

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

22

15 ส.ค. 60

บริ ษทั ตาชานิ จากัด (พระราม 9)

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

23

15 ส.ค. 60

Animator

คุณธัชพล เลิศ
วิโรจน์กุล

24

16 ส.ค.60

พิพิธภัณฑ์วดั ไตรมิตรศูนย์ประวัติศาสตร์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
เยาวราช
มอบหมาย

25

16 ส.ค.60

นิทรรศรัตนโกสิ นทร์

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

23

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ม.1/2 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/2 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/2 จานวน
13 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/1 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/1 จานวน
11 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/2 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/3 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/3 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/3 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/3 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน

ลาดับ
26

วันที่
16 ส.ค.60

สถานที่

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

27

21 ส.ค. 60

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
และวัดซางตาครู้ส

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

28

21ส.ค.60

เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ

29

22 ส.ค. 60

เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ

30

22 ส.ค. 60

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
และวัดซางตาครู้ส

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

31

22 ส.ค.60

บริ ษทั เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จากัด

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

32

22 ส.ค.60

ธุ รกิจร้าน Bakemeplease

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

33

22 ส.ค.60

โรงแรม Novotel

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

34

22 ส.ค.60

โรงแรม S31

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

35

22 ส.ค.60

ร้านไอศกรี ม IceDEA (สาขาหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร)

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

สวนสัตว์ดุสิต

24

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ม.1/3 จานวน
13 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ป.4/2 จานวน
36 คน คุณครู ช้ นั ป.4
จานวน 2 คน เครื อข่าย
ผูป้ กครอง ป.4จานวน 6 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/4
คุณครู จานวน 3 คน
นักเรี ยนชั้นม.1/3
คุณครู จานวน 3 คน
นักเรี ยนชั้น ป.4/3 จานวน
36 คน คุณครู ช้ นั ป.4
จานวน 2 คน เครื อข่าย
ผูป้ กครอง ป.4จานวน 6 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/1 จานวน
13 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/2 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/2 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/3 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/4 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน

ลาดับ
36

วันที่
22 ส.ค.60

สถานที่
บริ ษทั เกษร พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

37

22 ส.ค.60

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

38

23 ส.ค. 60

เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ

39

23 ส.ค.60

พิพิธภัณฑ์วงั ปารุ สกวัน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

40

23 ส.ค.60

พิพิธภัณฑ์ศิลป์ แผ่นดิน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

41

23 ส.ค. 60

พิพิธภัณฑ์วฒั นธรรมดอกไม้

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

42

23 ส.ค. 60

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
และวัดซางตาครู้ส

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

43

24 ส.ค. 60

เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ

44

24 ส.ค. 60

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
และวัดซางตาครู้ส

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

45

31 ส.ค. 60

46

31 ส.ค. 60

เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ช่างปลูก ช่างเลอะ อุทยาน
สิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ช่างปั้ น ช่างเมืองเพชร บ้าน
ปูนปั้ น อ.ทองร่ วง เอมโอษฐ์ จ.เพชรบุรี
25

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ม.2/4 จานวน
13 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/4 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้นม.1/1
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/4 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/4 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/4 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ป.4/4 จานวน
36 คน คุณครู ช้ นั ป.4
จานวน 2 คน เครื อข่าย
ผูป้ กครอง ป.4จานวน 6 คน
นักเรี ยนชั้นม.1/2
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ป.4/1 จานวน
36 คน คุณครู ช้ นั ป.4
จานวน 2 คน เครื อข่าย
ผูป้ กครอง ป.4จานวน 6 คน
นักเรี ยนชั้น ม.5
จานวน 42 คน คุณครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.5
จานวน 22 คน คุณครู 2 คน

ลาดับ
47

วันที่
31 ส.ค. 60

สถานที่
เรี ยนรู้วถิ ีชีวติ ช่างเคี่ยว ช่างสาน ชุมชนถ้ า
รงค์ จ.เพชรบุรี
เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ช่างชุบ ช่างชิม ขนมไทย
ลูกเจี๊ยบ จ.เพชรบุรี
เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ช่างทอ ช่างวาด ศูนย์
หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ม.มหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. มหิดล
(วิทยาเขตศาลายา)
- คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

48

31 ส.ค. 60

49

31 ส.ค. 60

50

7 ก.ย. 60

51

7 ก.ย. 60

52

7 ก.ย. 60

- คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
- คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
มอบหมาย

53

7 ก.ย. 60

54

7 ก.ย. 60

55

7 ก.ย. 60

- สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
- สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
ม. ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิ ต)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
26

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ม.5
จานวน 37 คน คุณครู 3 คน
นักเรี ยนชั้น ม.5
จานวน 40 คน คุณครู 3 คน
นักเรี ยนชั้น ม.5
จานวน 31 คน คุณครู 3 คน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
13 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 2 คน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
14 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
13 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
13 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
8 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน

ลาดับ
56

วันที่
7 ก.ย. 60

57

7 ก.ย. 60

58

7 ก.ย. 60

59

7 ก.ย. 60

60

7 ก.ย. 60

61

7 ก.ย. 60

62

15 พ.ย.60

63

15 พ.ย.60

64

15 พ.ย.60

65

15 พ.ย.60

สถานที่
- เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
- คณะบัญชีและบริ หารธุ รกิจหลักสู ตร
นานาชาติ (BBA) ม.ธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์ )
- คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเศรษฐศาสตร์ (BE) ม.
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ )
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- คณะมนุษยศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์
- คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
13 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน

- คณะ วารสารศาสตร์ และ
- คณะโลกคดีศึกษา GSSE
ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิ ต)
- คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะบัญชีและบริ หารธุ รกิจหลักสู ตร
นานาชาติ (BBA) ม.ธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์ )
โครงการตามพระราชประสงค์
“หุบกระพง” จ.เพชรบุรี
โครงการศึกษาวิธีการฟื้ นฟูที่ดินเสื่ อม
โทรมเขาชะงุม้ จ. ราชบุรี
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ จ.นครปฐม

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

27

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

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

นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
12 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
13 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.3 จานวน
10 คน ผูป้ กครอง 1 คน
คุณครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/1
คุณครู จานวน 4 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/2
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/3
คุณครู จานวน 3 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/4
คุณครู จานวน 3 คน

ลาดับ
66

วันที่
6 พ.ย. 60

สถานที่
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

67

7พ.ย. 60

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

68

8 พ.ย. 60

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

69

9 พ.ย. 60

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

70

22 พ.ย.60

ทัศนศึกษา จ.พระนครศรี อยุธยา

71

23 พ.ย.60

ทัศนศึกษา จ.พระนครศรี อยุธยา

72

29 พ.ย.60

ทัศนศึกษา จ.พระนครศรี อยุธยา

73

30 พ.ย.60

ทัศนศึกษา จ.พระนครศรี อยุธยา

74

12 ธ.ค. 60

อาคารจัตุรัสจามจุรี

มัคคุเทศก์ของบริ ษทั
รัตนบราลี
มัคคุเทศก์ของบริ ษทั
รัตนบราลี
มัคคุเทศก์ของบริ ษทั
รัตนบราลี
มัคคุเทศก์ของบริ ษทั
รัตนบราลี
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

28

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ป.5/1
จานวน 36 คน
ผูป้ กครองเครื อข่ายป.5
จานวน 2 คน
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ป.5/3
จานวน 36 คน
ผูป้ กครองเครื อข่ายป.5
จานวน 2 คน
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ป.5/2
จานวน 36 คน
ผูป้ กครองเครื อข่ายป.5
จานวน 2 คน
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ป.5/4
จานวน 36 คน
ผูป้ กครองเครื อข่ายป.5
จานวน 2 คน
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/4
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/2
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/3
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/1
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ป.4/2
ผูป้ กครองเครื อข่ายป.4
จานวน 3 คน
คุณครู จานวน 3 คน

ลาดับ
75

วันที่
13 ธ.ค. 60

สถานที่
อาคารจัตุรัสจามจุรี

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

76

14 ธ.ค. 60

อาคารจัตุรัสจามจุรี

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

77

15 ธ.ค. 60

อาคารจัตุรัสจามจุรี

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

78

คุณครู ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

16-17 ธ.ค. 60 ค่ายดูดาว เขาใหญ่

79

8 ม.ค.61

ศูนย์พฒั นาเขาหิ นซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

80

8 ม.ค. 61

ศิษย์เก่าโรงเรี ยน
มาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย

81

9 ม.ค.61

อบรมกิจกรรมพิเศษ เรื่ องมารยาทสากล
ในการรับประทานอาหาร ที่โรงแรม
เอเชีย กรุ งเทพฯ
ศูนย์พฒั นาเขาหิ นซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

82

9 ม.ค.61

มัคคุเทศก์ประจาวัด

83

10 ม.ค.61

พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามราชวรมหาวิหาร
พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามราชวรมหาวิหาร
29

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

มัคคุเทศก์ประจาวัด

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ป.4/4
ผูป้ กครองเครื อข่ายป.4
จานวน 3 คน
คุณครู จานวน 3 คน
นักเรี ยนชั้น ป.4/1
ผูป้ กครองเครื อข่ายป.4
จานวน 3 คน
คุณครู จานวน 3 คน
นักเรี ยนชั้น ป.4/3
ผูป้ กครองเครื อข่ายป.4
จานวน 3 คน
คุณครู จานวน 3 คน
นักเรี ยนชมรมดาราศาสตร์
ม.1-ม.6 จานวน 22 คน
คุณครู จานวน 4 คน
นักเรี ยนชั้น ป.6/1
ผูป้ กครองเครื อข่าย ป.6
จานวน 3 คน
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้นมัธยม 3/1 และ
มัธยม3/4
นักเรี ยนชั้น ป.6/2
ผูป้ กครองเครื อข่าย ป.6
จานวน 3 คน
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม. 3/2
คุณครู จานวน 3 คน
นักเรี ยนชั้น ม. 3/1
คุณครู จานวน 4 คน

ลาดับ
84

วันที่
10 ม.ค.61

สถานที่
ศูนย์พฒั นาเขาหิ นซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

85

11 ม.ค.61

มัคคุเทศก์ประจาวัด

86

11 ม.ค.61

พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามราชวรมหาวิหาร
ศูนย์พฒั นาเขาหิ นซ้อนอันเนื่องมากจาก
พระราชดาริ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

87

12 ม.ค.61

มัคคุเทศก์ประจาวัด

88

29 ม.ค. 61

พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามราชวรมหาวิหาร
อบรมมารยาสากลในการรับประทาน
อาหาร

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

ศิษย์เก่าโรงเรี ยน
มาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ป.6/3
ผูป้ กครองเครื อข่าย ป.6
จานวน 3 คน
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม. 3/3
คุณครู จานวน 3 คน
นักเรี ยนชั้น ป.6/4
ผูป้ กครองเครื อข่าย ป.6
จานวน 3 คน
คุณครู จานวน 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม. 3/4
คุณครู จานวน 4 คน
นักเรี ยนมัธยม 3/2 – 3/3
และคุณครู 6 ท่าน

ตารางที่ 19 : แสดงการเข้าร่ วมกิจกรรมค่ายของนักเรี ยนระดับต่างๆ
กิจกรรม
1. ค่ายสภานักเรี ยน
2. ค่ายยุวกาชาด

3. ค่ายปั จฉิ มนิเทศ
4. ค่ายวิชาการ : คณิ ตศาสตร์

ระดับชั้น
ม.1-ม.6
ป.5
ป.6
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ป. 5

วันที่
สถานที่
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560 บ้านเพชรสาราญ หัวหิน

30

17 มิ.ย. 2560

โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย

9 ธ.ค. 2560
15 - 17 พ.ย. 2560
17 - 19 ม.ค. 2561
5 - 7 ก.ค. 2560
2 – 4 ส.ค. 2560
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560
13 - 14 ธ.ค. 2560
27 ม.ค. 2561

สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย

2.2 โรงเรี ยนได้รับการอนุ เคราะห์จากบุคลากรท้องถิ่ นที่เป็ นคุณแม่อาสามาให้ความรู ้ ดา้ นภาษาอังกฤษแก่
นัก เรี ยนในระดับ ประถมศึ ก ษา ในส่ วนของระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ได้เชิ ญ หน่ วยงานต่ าง ๆ มาบรรยายความรู ้ และ
แนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ รวมทั้งการให้ความรู ้แก่บุคลากรครู และผูป้ กครองดังแสดงในตารางที่ 20 ,21
ตารางที่ 20 : แสดงกิจกรรมบรรยายข้อมูลความรู ้และแนะแนวการศึกษาในโรงเรี ยน
ลาดับ
1

วันที่

กิจกรรม

25 พ.ค. 60

2

5 มิ.ย. 60

3

13 มิ.ย. 61

4
5

23 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 60

การบรรยายจากสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อน พญาไท
การบรรยายในหัวข้อ “เลี้ยงลูก
อย่างไร ให้มีความเข้มแข็งทางใจ
ในสังคมไทยยุค 4.0”
กิจกรรมเล่านิทานสวนสนุก ฟ.ฟัน
และมอบหนังสื อนิทานที่จดั ทาเอง
ให้โรงเรี ยน
กิจกรรมสุ ขอนามัย
บรรยายอาชีพ

6

5 ก.ค. 60

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ การ
ทุจริ ตคอรัปชัน่

57

25 ก.ค.60

กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก

8

26 ก.ค.60

กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก

9

3 ส.ค. 60

10

5 ส.ค.60

บรรยายหัวข้อ BE A BUDDY,
NOT A BULLY ที่หอ้ งปาฐกถา
กิจกรรมวัน Family Day

วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยนชั้นมัธยม 3

พญ.เบญจพร ตันตสู ติ

ผูป้ กครองชั้นป.4 – 6

วิทยากร

31

ทพญ. มนฤญช์ จิตรวรรณภา นักเรี ยนอนุบาล
และคณะ
เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล
เครื อข่ายผูป้ กครองระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ดร.เดือนเด่น นิคมบริ รักษ์
(นักเรี ยนเก่า) ผูอ้ านวยการ
วิจยั ด้านการบริ หารจัดการ
ระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาแห่งประเทศ
ไทย (TDRI)
เครื อข่ายผูป้ กครองชั้น
ประถม 1 – 6
เครื อข่ายผูป้ กครองชั้น
ประถม 1 – 6
คุณวรนันท์ ประเสริ ฐเมธ

นักเรี ยนอนุบาล
นักเรี ยนชั้นม.1 – 3

คุณครู ทีมชั้นอนุบาลและ
เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล

นักเรี ยนชั้นอนุบาล

นักเรี ยนชั้นม.5 – 6

นักเรี ยนชั้นป.1 – 6
นักเรี ยนชั้นป.1 – 6
นักเรี ยนป. 6

ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

11

10 ส.ค. 60

12

16 ส.ค. 60

13

17 ส.ค. 60

14

17 ส.ค. 60

15

18 ส.ค. 60

16

18 ส.ค. 60

17

18 ส.ค. 60

บรรยายหัวข้อ BE A BUDDY,
NOT A BULLY ที่หอ้ งปาฐกถา
บรรยายหัวข้อ BE A BUDDY,
NOT A BULLY ที่หอ้ งปาฐกถา
การศึกษาต่อวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ ราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์
บรรยายเรื่ อง วิทยาศาสตร์และงาน
วิศวกรรมในการพัฒนาประเทศ
บรรยายเรื่ อง วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล
บรรยายเรื่ อง Environmental Issue
in Global Aspect
บรรยายเรื่ อง Modern
Environmentalism

18
19
20

18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60

21

22 ส.ค. 60

22

23 ส.ค. 60

23

28 ส.ค. 60

24

1 ก.ย. 60

คุณวรนันท์ ประเสริ ฐเมธ

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยนป. 5

คุณวรนันท์ ประเสริ ฐเมธ

นักเรี ยนป. 4

นักเรี ยนเก่ารุ่ นที่ 87

นักเรี ยนม. 6

ดร.วิลสา วิจิตรวาทการ

นักเรี ยนม. 3

ดร.สมฤดี จิตประไพ

นักเรี ยนม. 2

วิทยากร

นักเรี ยนม. 5/1 – 2

นักเรี ยนนักเรี ยน
ม. 4/1 – 3 และ
ม. 6/1 – 3
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
นักเรี ยนมัธยม 5/3 – 5
นักเรี ยนป. 1 – 6
วิทยาศาสตร์ของดอกไม้
คุณครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนม. 1
กิจกรรมมัคคุเทศก์นอ้ ย ป.6 อาคาร เครื อข่ายผูป้ กครอง ป.4-5
นักเรี ยนชั้น ป.6
ประถม
คุณครู จานวน 4 ท่าน
และบริ เวณโดยรอบ ภายใน
โรงเรี ยน
กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก หมาก
เครื อข่ายผูป้ กครองประถม นักเรี ยนชั้นป.1 – 6
กระดาน
กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก หมาก
เครื อข่ายผูป้ กครองประถม นักเรี ยนชั้นป.1 – 6
กระดาน
บรรยายการศึกษาต่อ Tokyo
วิทยากรจาก Tokyo
นักเรี ยนชั้น
International University
International University
มัธยมปลายที่สนใจ
แต่งหน้าเค้ก
บริ ษทั เอสแอนด์พี
นักเรี ยนชั้น ป.3

32

คุณครู อาดิล ภักดีธรรม

ลาดับ

วันที่

25

1 ก.ย. 60

26

4 ก.ย. 60

27

6 ก.ย. 60

28

8 ก.ย. 60

29

14 ก.ย. 60

30

7 พ.ย. 60

31

13 พ.ย. 60

32
33

20 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60

34

30 พ.ย. 60

35

12 ธ.ค. 60

กิจกรรม

วิทยากร

บรรยายในหัวข้อ การเตรี ยมพร้อม คุณขนิษฐา แก้วพวงงาม
เรื่ องบุคลิกภาพ เพื่อเข้าสัมภาษณ์
สัมภาษณ์เพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
ระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยน
มัธยม 6
การบรรยายพิเศษจากคุณหมอ
แพทย์หญิงสุ กญั ญา ชัยกิตติ
ศิลป์
การวางแผนและออกแบบ
ผูแ้ ทนจากสถาปัตยกรรม
Portfolio
ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
กิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อเตรี ยมความ เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
พร้อมสู่ ระดับอุดมศึกษาของ
นักเรี ยนมัธยม 6
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์
(Science Show)
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
(อพวช.) จัดโดย เครื อข่าย
ผูป้ กครอง ป.1-6
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์
(Science Show)
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
(อพวช.) จัดโดย เครื อข่าย
ผูป้ กครอง ป.1-6
กิจกรรมปล่อยจรวดขวดน้ า
เครื อข่ายผูป้ กครอง ป.6
บรรยาย“การค้นพบใหม่ทางดารา สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์
ศาสตร์ ”
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
การบรรยายจากสถาบัน
Smithsonian ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
กิจกรรมถักไหมพรมด้วยมือ

Dr.Paul Taylor

เครื อข่ายผูป้ กครอง ป.1-6
33

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยนชั้นม. 6
นักเรี ยนชั้นม. 6

นักเรี ยนชั้นม. 6
นักเรี ยนชั้น ม.5 - ม.6
ที่สนใจ

นักเรี ยนม. 6

นักเรี ยน ป. 1 - 3

นักเรี ยนชั้น ป. 4 - 6

นักเรี ยนชั้น ป. 6
นักเรี ยนมัธยมปลาย
แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์
ผูแ้ ทนนักเรี ยนม. 5
และ ม. 6
นักเรี ยนชั้น ป. 1-6

ลาดับ

วันที่

36
37

13 ธ.ค. 60
5 ม.ค. 61

38

39

40
41

42

43
44

45

กิจกรรม

วิทยากร

กิจกรรมถักไหมพรมด้วยมือ
การแสดง To Dream the
Impossible Dream Concert
9 -10 ม.ค.61 การแบ่งปั นประสบการณ์ในการ
ทา Portfolio เตรี ยมตัวเข้า
มหาวิทยาลัย
10 ม.ค. 61 ฝึ กทักษะการนาเสนอ
ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม พิพิธภัณฑ์สะสม
ความสุ ขของนักเรี ยนมัธยม 1
10 ม.ค. 61 การเชิญชวนร่ วมกิจกรรมนิสิต
คาทอลิกในมหาวิทยาลัย
11 ม.ค. 61 การสัมภาษณ์นกั เรี ยนชั้นมัธยม 6
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
11 ม.ค. 61 กิจกรรมพิเศษของกลุ่มสาระ
วิชาการงาน เรื่ องมารยาทสากลใน
การรับประทานอาหาร ณ ห้องการ
งาน (มัธยม)
19 ม.ค. 61 กิจกรรมเรี ยนรู ้เอกลักษณ์ไทย ก้าว
ไกลสู่ อาเซี ยน
22 ม.ค. 61 ฝึ กทักษะการนาเสนอ
ประสบการณ์จากกิจกรรม
“เส้นทางสร้างสรรค์ สานฝันสู่ การ
เรี ยน” ของนักเรี ยนมัธยม 3
23 ม.ค. 61 ฝึ กทักษะการนาเสนอ
ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม อาชีพสร้างสุ ข บุคคล
สร้างแรงบันดาลใจ ของนักเรี ยน
มัธยม 2
34

เครื อข่ายผูป้ กครอง ป.1-6
วงไหมไทยและนักเรี ยน
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
นักเรี ยนมาแตร์ เดอีฯ รุ่ น 88

เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
จานวน 3 คน

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยน ป. 1-6
นักเรี ยน ป. 5 และม. 2
นักเรี ยน ม. 4

นักเรี ยน ม. 1/4

คุณพ่อมนาสันต์ และนักเรี ยน นักเรี ยนคาทอลิก
เก่า 2 คน
ม. 5 – 6 และ ม. 6/4
นักเรี ยนเก่าและเครื อข่าย
นักเรี ยนม. 6
ผูป้ กครองมัธยม
สมาคมผูป้ กครองและครู ฯ
นักเรี ยนเก่า

นักเรี ยนป. 5

เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล

นักเรี ยนอนุบาล

เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
จานวน 12 คน

นักเรี ยนม. 3

เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
จานวน 6 คน

นักเรี ยนม. 2/1 และ
ม.2/2

ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

วิทยากร

46

24 ม.ค. 61

47

26 ม.ค.61

ฝึ กทักษะการนาเสนอ
ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม พิพิธภัณฑ์สะสม
ความสุ ขของนักเรี ยนมัธยม 1
กิจกรรมสาระท้องถิ่น ป.5
(สถานพยาบาลใกล้โรงเรี ยน :
สถานพยาบาลและฝึ กปฏิบตั ิCPR)

48

30 ม.ค. 61

49

30 ม.ค. 61

50

31 ม.ค. 61

51

7 ก.พ. 61

52

8 ก.พ. 61

53

8 ก.พ. 61

54

9 ก.พ. 61

ฝึ กทักษะการนาเสนอ
ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม อาชีพสร้างสุ ข บุคคล
สร้างแรงบันดาลใจ ของนักเรี ยน
มัธยม 2
บรรยายหัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์
กับการประยุกต์ใช้ในอาชีพ
ฝึ กทักษะการนาเสนอ
ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม พิพิธภัณฑ์สะสม
ความสุ ขของนักเรี ยนมัธยม 1
ฝึ กทักษะการนาเสนอ
ประสบการณ์รายบุคคลจาก
กิจกรรม พิพิธภัณฑ์สะสม
ความสุ ขของนักเรี ยนมัธยม 1
การแบ่งปั นประสบการณ์ในการ
ทา Portfolio เตรี ยมตัวเข้าศึกษาต่อ
ระดับมหาวิทยาลัย
บรรยายอาชีพหัวข้อ การตลาดด้วย
การสื่ อสารออนไลน์
Focus group สาขาวิชา การบิน

35

เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
จานวน 3 คน

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยน ม. 1/1

บุคลากรและผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากโรงพยาบาลจุฬาฯ
(ผูป้ กครองนักเรี ยน)
เครื อข่ายผูป้ กครองชั้น ป.5
เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
จานวน 6 คน

นักเรี ยน ป.5
จานวน 144 คน
คุณครู จานวน 8 คน

วิทยากรจากศูนย์การเรี ยนรู้
สร้างสรรค์ TCDC
เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
จานวน 3 คน

นักเรี ยนชั้นม. 2/1 และ
ม. 2/2
นักเรี ยน ม. 1/2

เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
จานวน 3 คน

นักเรี ยน ม. 1/3

นักเรี ยนมาแตร์ เดอีฯ รุ่ น
MD88

นักเรี ยน ม. 5

นักเรี ยนชั้นม. 2/3 และ
ม. 2/4

เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยมและ นักเรี ยน ม. 1 - ม. 5
คุณปอยหลวง โคนทรงแสน ที่สนใจ
มหาวิทยาลัยหอการค้า
นักเรี ยน ม. 5
จานวน 11 คน

ตารางที่ 21 : การให้ความรู้สาหรับผูป้ กครองและการอบรมบุคลากรครู
ลาดับ

วันที่

1

8 พ.ค.60

2
3

22 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60

4
5

26 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60

6

3 มิ.ย. 60

7

5 มิ.ย.60

8

9 มิ.ย. 60

9

12 มิ.ย. 60

10

กิจกรรม

วิทยากร

บรรยายในหัวข้อ อ่อนโยน สุ ภาพ
ถ่อมตน Kindness and Empathy
อบรมครู คาสอน
อบรมพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
46 เล่ม รวม 1800 ปี
อบรมครู คาสอน
อบรมการใช้โปรแกรมวิชาการใหม่

คุณวรนันท์ ประเสริ ฐเมธ

-คณะอนุกรรมการวิชาการ
สมาคมนักเรี ยนเก่าฯ
มาแตร์ เดอีฯ
-คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย
พญ.เบญจพร ตันตสู ติ

14 มิ.ย. 60

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ใน
หัวข้อ “หลักสู ตร Teach Less Learn
More” ของกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ IT
การบรรยายให้กบั ผูป้ กครอง ในหัวข้อ
“เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความเข้มแข็งทาง
ใจในสังคมไทยยุค 4.0” ที่หอ้ งอักแนส
จัดโดยเครื อข่ายผูป้ กครองชั้นประถม
อบรมการใช้โปรแกรมวิชาการใหม่
ณ ห้องปาฐกถา โรงเรี ยนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย
ศึกษาดูงานการสาธิตการสอนโดยใช้
สื่ อที่พฒั นาโดย Line Japan Thai
Japanese Association School
การอบรมโปรแกรมวิชาการ

11

16 มิ.ย. 60

การอบรมโปรแกรมวิชาการ

12

19 มิ.ย. 60

การอบรมโปรแกรมวิชาการ

36

คุณพ่อสุ พจน์ ฤกษ์สุจริ ต
คุณพ่อพงษ์เทพ ประมวล
พร้อม
คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม
คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
คุณครู โรงเรี ยนมาแตร์
เดอีวทิ ยาลัย
คุณครู คาทอลิก
คุณครู คาทอลิก
คุณครู คาทอลิก
คุณครู ที่ได้รับ
มอบหมาย
คุณครู กลุ่มสาระ
คณิ ตศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์ , การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
ผูป้ กครองนักเรี ยน
ชั้น ป. 4-6

ฝ่ ายวิชาการ
คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย

คุณครู ที่สนใจ

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

คุณครู เจษฎา
และคุณครู ปฐมา

ฝ่ ายวิชาการ
คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ ายวิชาการ
คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ ายวิชาการ
คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย

คุณครู มธั ยม 1 และ 4
คุณครู มธั ยม 1 และ 4
คุณครู มธั ยม 1 และ 4

ลาดับ

วันที่

13

20 มิ.ย.60

14

21 มิ.ย. 60

15

16

17
18
19

20

21
22

กิจกรรม

วิทยากร

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องหลักสู ตร
ท้องถิ่น
การอบรมโปรแกรมวิชาการ

22-23 มิ.ย. 60 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การจัดทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเด็กเล็ก” ที่
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย
15 ก.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการฯ
หัวข้อ”การจัดการเรี ยนรู ้ภาษาต่าง
ประเทศเพิม่ ทักษะ ความสามารถใน
การสื่ อสาร”
18,19 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง "office 365"
20 ก.ค. 60 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และพัฒนา
บุคลากร
1-3 ส.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการคิด
วิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ การจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา (ในกรุ งเทพมหานคร)
ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ
18 ก.ย. 60 อบรมสั ม มนาเรื่ อง “การปฏิ รู ป การ
จัด การเรี ยนรู้ ศิ ล ปะในยุ ค 4.0 ณโรง
เรี ยนสตรี วัดระฆัง
15-18 ต.ค.60 อบรมหั ว ข้ อ “Life Skills and People
Skills”
8 พ.ย. 60
การประชุมหาแนวทางพัฒนา ICT เพื่อ
การเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
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คุณครู ขวัญกล้า นุชนารถ
คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ ายวิชาการ
คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ประจาโครงงาน

-คณะอนุกรรมการวิชาการ
สมาคมนักเรี ยนเก่าฯ
มาแตร์ เดอีฯ
-คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย
คุณครู คอมพิวเตอร์มธั ยม
คุรครู ที่ได้รับมอบหมายจาก
แต่ละกลุ่มสาระ
วิทยากรจากสช.

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
คุณครู หวั หน้า
ระดับชั้นมัธยม 1 - 3
คุณครู มธั ยม 4 และ
คุณครู กลุ่มสาระ
ศิลปะ
คุณครู ชฎั ปภา

คุณครู กลุ่มสาระ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
และภาษาฝรั่งเศส
คุณครู ธุรการ
คุณครู ที่สนใจ
คุณครู ปิยะวดี และ
คุณครู ขวัญกล้า

คุณครู ประพนธ์
คุณครู เนาวรัตน์ (ท)
คุณครู มณี จนั ท์
Bro.John D’Cruz
คุณครู กลุ่มละ 20 คน
กลุ่มละ 2 วัน
คุณฉัตรชัย คุณปิ ติลกั ษณ์ ทีมบริ หาร คุณครู
รองผูอ้ านวยการสานักงาน ผูส้ อน IT และคุณครู
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
ที่ใช้ IT ในการสอน
ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ และดร. และสนใจ
ถิรพล วงศ์สอาดสกุล

ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

วิทยากร

23

9 พ.ย. 60

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
“Design Thinking” เพื่อนาสู่ แผนพัฒนา
โรงเรี ยนฉบับใหม่

24

18 พ.ย. 60

อบรมเรื่ อง Positive Discipline

25

8 ธ.ค. 60

26

14 ธ.ค. 60

สมาคมครู โรงเรี ยน
คาทอลิก
Workshop พิเศษ สาหรับครู อนุบาลและ ดร.อรปวีณ์ นิติศฤงคาริ น
ครู ดนตรี
MD 72
workshop การทาคัพเค้ก (STEM)
ครู ในกลุ่มสาระ
คณิ ตศาสตร์

10-12 ม.ค. 61 สัมมนาผูร้ ่ วมบริ หารโรงเรี ยนอุร์สุลิน
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.กรุ งเทพ
ดร.อภิชาติ ไล่สตรู ไกล

Bro.John D’Cruz

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

ทีมบริ หาร หัวหน้า
และผูป้ ระสานงาน
กลุ่มสาระ และครู ที่
สนใจ
ครู ที่สนใจ
ครู อนุบาลและ
ครู ดนตรี
คุณครู คณิ ตศาสตร์
ระดับประถม และ
มัธยม
ผูบ้ ริ หารและครู รวม
15 คน

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
ลาดับ
1
2
3
4
5

6

วัน/เดือน/ปี
4 มิ.ย. 2560
15 -17 มิ.ย. 2560
16 มิย. 2560
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2560
30 มิ.ย. 2560

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

22 ก.ค. 2560

ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ป.3-4
38

สถานที่
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
วัดปทุมวนาราม
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
วัดสนามใน นนทบุรี
วัดเทพลีลา กรุ งเทพฯ
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย

ลาดับ
8
9

วัน/เดือน/ปี
27 - 29 ก.ค. 2560
27 ก.ค. 2560

กิจกรรม
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.5
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.5

10
11
12
13
14
15
16

24 - 26 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560
7 - 9 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
9 ก.ย. 2560
4 - 6 ม.ค. 2560
5 ม.ค. 2560

ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.3
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.3
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.2
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.2
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ป.2
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม.1
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม.1

สถานที่
บ้านไรวา บางพระ ชลบุรี
วัดปัญญานันทาราม
วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
พุทธมลฑล นครปฐม

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

วัน/เดือน/ปี
21 - 23 เม.ย. 2560
25 - 28 พ.ค. 2560
1 - 4 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. -2 ก.ค. 2560
7 - 10 ก.ค. 2560
13 - 15 ก.ค. 2560
24 - 27 ส.ค. 2560

กิจกรรม
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 1 โดย พญ.อมรา มลิลา
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 2 โดย พญ.อมรา มลิลา
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 3 โดย พญ.อมรา มลิลา
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 4 โดย ซ.สมจิตร์ ครองบุญศรี
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 5 โดย Brother John D’Cruz
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 6 โดย คุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 7 โดย ซ.รวงกาญจนา ชินะผา

10. สภาพชุ มชนโดยรวม
10.1 อาชีพหลักของชุมชน คือ
 รับราชการ
 รับจ้าง
10.2 ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ
 พุทธ
 ฮินดู

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

ค้าขาย
ไม่มีอาชีพ

 รัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ (ระบุ) …ธุ รกิจส่ วนตัว…

 คริ สต์
 ซิกข์

 อิสลาม
 อื่น ๆ………………………..
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10.3 อาชีพหลักของผูป้ กครองส่ วนใหญ่ คือ
 รับราชการ
 ค้าขาย
 ไม่มีอาชีพ
ไม่มีอาชีพ
10.4 ศาสนาที่ผปู ้ กครองส่ วนใหญ่นบั ถือ คือ
 พุทธ
 คริ สต์
 ฮินดู
 ซิกข์

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

โรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิท ยาลัย มี อายุค รบ 90 ปี เมื่ อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็ นโรงเรี ยนที่ รู้จกั ของ
ชุ ม ชนทั้ง ในบริ เวณใกล้เคี ย งและในสั ง คมทั่ว ไป โรงเรี ย นช่ ว ยสร้ า งและพัฒ นาคนให้ ก ับ สั ง คมมาช้า นาน มี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ชุ ม ชนในหลากหลายรู ป แบบ ประกอบกับ ตั้ง อยู่ท่ ามกลางศู น ย์ก 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 านวยการเขตปทุมวันสนับสนุ น 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 ตารวจนครบาลลุ มพินี และได้รับการบริ การฉุ กเฉิ นอย่างทันท่วงที จากโรงพยาบาล
ตารวจ นอกจากนี้ สมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
มาแตร์ เดอีวิท ยาลัย และมู ลนิ ธิม าแตร์ เดอี วิทยาลัย ได้ให้ค วามช่ วยเหลื อโรงเรี ยนทั้งในด้านวิชาการ การพัฒ นา
บุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่ การร่ วมให้การศึ กษาอบรมแก่นักเรี ยนในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุ น
สวัสดิการแก่บุคลากรครู อีกทั้งยังร่ วมกับโรงเรี ยนในการประกอบกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่ผยู ้ ากไร้ดอ้ ยโอกาสใน
สังคม อาทิ กิจกรรมที่จดั ต่อเนื่ องของสมาคมนักเรี ยนเก่าฯ ในการบริ หารสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยน “บ้านเทพ”
ในชุ มชนแออัดสวนอ้อย คลองเตย ทั้งในด้านการดาเนิ นการและงบประมาณ รวมทั้งรวบรวมเสื้ อผ้าและของใช้ที่มี
คุณภาพดีท้ งั ที่เป็ นของใหม่และของใช้แล้วมาจัดจาหน่ายเป็ นบริ การแก่ชุมชน เพื่อนารายได้ไปช่วยสถานพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรี ยนแห่ งนี้ 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 ยนมี เครื อข่ายผูป้ กครองนักเรี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ดังนี้ เครื อข่ายระดับ
อนุ บ าล – ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 เครื อ ข่ ายระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 - 6 เครื อข่ ายระดับ มัธ ยมศึ ก ษา เครื อข่ า ย
ผูป้ กครองคาทอลิก มีคุณแม่อาสาประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โดยจัดกิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สนับสนุนพัฒนาทักษะชีวติ และเสริ มประสบการณ์ให้นกั เรี ยน นอกจากนี้ยงั มีคุณแม่อาสาดูแลห้องเรี ยนส่ งเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ าม
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิ ท ยาลัย ได้รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบที่ ส าม โดยสมศ. เมื่ อ วัน ที่ 17 - 19
ธัน วาคม พ.ศ. 2555 ซึ่ งผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษา ได้พิ จารณาจาแนกตามกลุ่ ม ตัวบ่ ง ชี้
ดังแสดงในตารางที่ 24 และ 25 และจาแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดังแสดงในตารางที่ 26 และ 27
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 ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
35.00
35.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิ ภาพของการบริ 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 พันธกิจและ
2.50
2.50
ดีมาก
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตั ว บ่ งชี้ ที่ 10 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ งผลส ะท้ อ น เป็ น 2.50
2.50
ดีมาก
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
2.50
2.50
ดีมาก
ตัว บ่ งชี้ ที่ 12 ผลการส่ งเสริ ม พัฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดับ มาตรฐาน รั ก ษา 2.50
2.50
ดีมาก
มาตรฐานและพัฒ นาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ที่ ส อดคล้องกับ แนวทางการ
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
9.59
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.50
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ ฝัน และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
10.00
9.01
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
10.00
9.15
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
20.00
18.63
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
10.00
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
5.00
4.82
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
5.00
5.00
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
5.00
5.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
5.00
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
5.00
5.00
และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00 95.70
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่
 ไม่ใช่
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน  ใช่
 ไม่ใช่
สรุ ปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

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 / วิสัยทัศน์ 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 รักษามาตรฐาน
และ
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 / วิสัยทัศน์ 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 รักษามาตรฐาน
และ
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

44

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. ควรเพิ่มเติมกิจกรรมเรื่ องปลูกฝังนิ สัยรักการอ่านและใฝ่ 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. ควรพัฒนาเพิ่ มเติ มด้านการจัดทาเครื่ องมื อบันทึ กการประเมิ นการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการของเด็กเป็ น
รายบุคคลในระหว่างภาคเรี ยนให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์สิ้นปี
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1. ควรส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ และกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มี
ความสนใจและเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นหาข้อมูลให้มากยิง่ ขึ้น
2. ควรเพิ่ ม เติ ม กิ จกรรมเรื่ อ งปลู ก ฝั ง นิ สั ย รั ก การอ่ านและใฝ่ รู ้ ใ ห้ เข้ม ข้น เช่ น จัด ให้ มี บ รรณรั ก 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 ทุกคนเห็ นความสาคัญในการประเมินคุ ณภาพภายในเพื่อใช้ในการพัฒนาผูเ้ 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 ซึ่งทางโรงเรี ยน
น้อมรับ และได้ดาเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้
1. ข้ อเสนอแนะด้ านผลการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
1.1 ข้อเสนอแนะ : ควรให้ความสาคัญด้านสุ ขภาพกายของเด็กที่มีน้ าหนัก ส่ วนสู งไม่ตรงตามเกณฑ์อยู่
ร้อยละ 11
การดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะของโรงเรี ยน คื อ นาประเด็นนี้ เข้าหารื อในที่ ประชุ มของคณะกรรมการ
สมาคมผูป้ กครองและครู ซึ่ งมีแพทย์เป็ นกรรมการอยู่ 2 ท่าน และได้รับการชี้ แจงเพิ่มเติมในความหมายของเกณฑ์
มาตรฐานด้านน้ าหนักและส่ วนสู ง และประโยชน์ที่พึงมีของการอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งทางแพทย์ยงั ได้ชวน
ให้โรงเรี ยนพิจารณาถึงอาหารและเครื่ องดื่ม ที่จดั บริ การให้นกั เรี ยน รวมถึงประเด็นของพันธุ กรรมด้วย โรงเรี ยนจึง
จัดให้มีกิจกรรม นักเรี ยนอนุ บาล“อ่อน”หวาน โดยบริ โภคนมจืดและระมัดระวังปริ มาณความหวานในอาหารที่จดั
ให้นกั เรี ยน รวมทั้งไม่อนุ ญาตให้นกั 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
ตนเองได้เต็มที่ในการรับประทานอาหาร การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วตามวัย และความรับผิดชอบส่ วนตน
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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 ม ต้น จากประเด็ นความสนใจในการเรี ยนรู ้ ของนัก เรี ย น และหาข้อมูล จาก
บุคคลต่างๆทั้งในและนอกโรงเรี ยน รวมทั้งเครื อข่ายผูป้ กครองได้จาลองสถานการณ์ จริ งของการดาเนิ นการของ
บุคคลในอาชีพต่างๆ มาให้นกั เรี ยนได้มีประสบการณ์ เช่น การจาลองที่นงั่ ในเครื่ องบินให้นกั เรี ยนสมมุติตนเองเป็ น
นักบิ นและผูใ้ ห้บริ การบนเครื่ องบิ น การจาลองสถานการณ์ ของแพทย์และพยาบาลในการปฐมพยาบาลเบื้ องต้น
ฯลฯ ซึ่ งเครื อข่ายผูป้ กครองได้ให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่ ในการสร้างสถานการณ์และนาอุปกรณ์จริ งมาให้นกั เรี ยนได้
สัมผัสและเรี ยนรู้
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1.4 ข้อเสนอแนะ : ควรส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงความมี มิตรภาพต่อกันโดยการไหว้ตามประเพณี เช่ น
การไหว้ผใู ้ หญ่ และการรับไหว้ผนู้ อ้ ย เป็ นต้น
การดาเนินการของทางโรงเรี ยน คือ ได้มีการฝึ กการไหว้ และประกวดมารยาทงาม และขอความร่ วมมือจาก
ครู ทุ ก ท่ านให้ เตื อนให้ นัก เรี ย นไหว้อย่า งถู ก กาลเทศะอย่างสม่ าเสมอ มี ก ารแข่ งขัน ระหว่างห้ องเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษา และครู ปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างให้นกั เรี ยนได้เห็นถึงการที่ครู ผอู ้ ่อนอาวุโสไหว้ครู ที่อาวุโสกว่าเมื่อเริ่ มวัน
ใหม่และก่อนกลับบ้านอย่างสม่าเสมอ
1.5 ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มเติ มกิ จกรรมเรื่ องปลู กฝั งนิ สัยรั กการอ่านและใฝ่ รู ้ ให้เข้มข้น เช่ น จัดกิ จกรรม
ห้องสมุดที่น่าสนใจ บรรณรักษ์อาสา จัดฉายภาพยนตร์ น่าสนใจ ฯลฯ
การดาเนิ นการของโรงเรี ยน คือ ในระดับอนุ บาลและประถมศึ กษา มี การรณรงค์รักการอ่านด้วยการจัด
คาบเวลาให้อย่างสม่าเสมอ ส่ วนระดับมัธยมศึกษาได้มีการปรับปรุ งบริ การในห้องสมุดให้คล่องตัวและเป็ นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างทันสมัยขึ้ น มีการฉายภาพยนตร์ ให้นักเรี ยนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้
เลือกชมในเวลาพักกลางวัน รวมถึงการจัดให้มีการใช้ภาพยนตร์ เพิ่มมากขึ้นในคาบเรี 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 : ควรเพิ่มการบริ การด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ตและการใช้โปรเจคเตอร์ ในห้องให้
มากขึ้น
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การดาเนินการของทางโรงเรี ยน คือ ได้มีการติดโปรเจคเตอร์ ในห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการต่างๆ เพิ่มขึ้น
โดยปั จจุบนั มีโปรเจคเตอร์ ในห้องเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ห้องปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนวมัธยม และห้องปฏิบตั ิการอื่นๆ รวมทั้งปรับปรุ งระบบอินเตอร์ เน็ตของโรงเรี ยนให้มี
ประสิ ทธิภาพ และมีการจ้างบริ ษทั ดูแลระบบของโรงเรี ยน ซึ่ งทาให้บริ การอินเตอร์ เน็ตของโรงเรี ยนคล่องตัว พร้อม
ใช้งาน และมีประสิ ทธิภาพขึ้นอย่างเป็ นที่พอใจ
2.3. ข้อเสนอแนะ : ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยกาหนดโครงการใน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมทุกคน
การดาเนินการของโรงเรี ยน คือ เพิ่มบริ การการสอนภาษาอังกฤษให้กบั ครู ที่สนใจ และการจัดให้มี การ
แลกเปลี่ยนครู ระหว่างโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยกับโรงเรี ยนของคณะซิ สเตอร์ อุร์สุลิน ประเทศอินโดนีเซี ย ซึ่งเป็ น
กิ จกรรมที่ต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ท้ งั ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ระหว่างครู ชาวอินโดนี เซี ยกับนักเรี ยน โดยครู อาสาสมัครชาวอินโดนี เซี ยเข้าสอนภาษาอินโดนี เซี ยให้กบั นักเรี ยน
เกี่ ยวกับประเทศอินโดนี เซี ยในชั่วโมงของวิชาสังคมศึ กษา และจัดให้มีการสอนภาษาอิ นโดนี เซี ยให้กบั ครู ไทย
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันถึงระบบงานและแผนการสอนของครู เพิม่ ความมีรูปแบบที่เป็ นสากล
3. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ระดับปฐมวัย
3.1. ข้อเสนอแนะ : ควรพัฒนาเพิม่ เติมด้านการจัดทาเครื่ องมือบันทึกการประเมินการเรี ยนรู ้และพัฒนาการ
ของเด็กเป็ นรายบุคคลในระหว่างภาคเรี ยนให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์สิ้นปี
การดาเนิ นการของโรงเรี ยน คื อ ครู อนุ บาลได้ร่วมกันพัฒนาเครื่ องมื อบันทึ กการประเมิ นการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาการของเด็กเป็ นรายบุ คคลในระหว่างภาคเรี ยนเป็ นรู ปแบบเดี ยวกันและเริ่ มใช้ปฏิ บตั ิแล้ว และรายงานให้
ผูบ้ ริ หารทราบด้วยความพึงพอใจในผลงานร่ วมกันที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอแนะนี้
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3.2. ข้อเสนอแนะ : ควรส่ งเสริ ม ให้ค รู ทุ ก คนจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้ เอื้ อต่ อการเรี ย นรู ้ และ
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มีความสนใจและเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นหาข้อมูลให้มากยิง่ ขึ้น
การดาเนิ นการของโรงเรี ยน คือ ทางโรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจากครู ผสู ้ อนในการทาแผนการสอนแบบ
MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ซึ่ งเน้น กรอบการดาเนิ น การด้ วย Induction ท าให้ค รู เปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ย น
เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ เพิ่มมากขึ้ น ก่ อนการนาเข้าสู่ ทฤษฎี หรื อกฎ/กติกา และหลักการ ประกอบกับการที่ ทาง
โรงเรี ยนได้ปรับโครงสร้ างพื้นฐานของระบบ IT ของโรงเรี ยน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้ Internet จึงทาให้
ครู ผสู้ อนสามารถใช้ IT ได้มากขึ้น และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสร้ างผลงานด้วย 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 ทุ กคนเห็ นความส าคัญ ในการประเมิ นคุ ณภาพภายในเพื่ อใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู และโรงเรี ยนให้มีคุณภาพต่อไป
การดาเนิ นการของโรงเรี ยน คือ ครู อนุ บาลมีการทางานเป็ นที มอย่างดี ด้วยความเข้าใจระบบการประเมิ น
คุณภาพภายในมากยิง่ ขึ้น มีการแบ่งกันรับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ และประชุมเรี ยนรู ้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจให้กนั
และกัน ร่ วมสร้ างเครื่ องมื อการประเมินด้วยกัน ขอความช่ วยเหลื อแนะนาจากคุ ณครู ที่มีประสบการณ์ มากกว่าใน
ระดับ มัธยมศึ กษา จนกระทัง่ มี ความสามารถดาเนิ นการได้ด้วยที ม งานเล็กของตนอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลอย่างน่าพอใจ และครู ทุกคนมีความเข้าใจทุกมิติของงาน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
4.2. ข้อเสนอแนะ : ควรพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพภายในให้ต่อเนื่องทุกปี และถือเป็ นกระบวนการบริ หาร
ทุกปี
การดาเนิ นการของโรงเรี ยน คือ ครู ผรู้ ับผิดชอบเป็ นหัวหน้างานประเมินคุ ณภาพภายใน ได้สร้างความมี
ส่ วนร่ วมของครู ทุกคนตั้งแต่ตน้ ปี การศึกษา มีการประชุ มคณะทางานประกอบไปด้วยผูร้ ับผิดชอบรวบรวมข้อมูลใน
มาตรฐานต่างๆ มีการกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จในแต่ละปี การศึกษา (ทางโรงเรี ยนได้กาหนดมาตรฐานเป็ นราย
3 ปี ) และประกาศให้เป็ นที่ทราบ รวมทั้งบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเผยแพร่ สู่สาธารณะผ่านทางเวปไซด์ของ
โรงเรี ยน หลังจากนั้นจะมีการประชุ มติดตามความคืบหน้า และแก้ไขข้อบกพร่ องเป็ นระยะ จนกระทัง่ รายงานผล
การประเมิ นตนเองให้ที่ป ระชุ ม ครู รับทราบ เพื่ อกระตุ น้ ความมี ส่วนร่ วม รวมทั้งหาทางแก้ไขจุ ดที่ ยงั ต้องพัฒนา
จนกระทัง่ มีการพัฒนาก้าวหน้าไปพอสมควร แต่จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนยิง่ ขึ้นในปี การศึกษาต่อไป
12. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้ นสั งกัด (สช.)
เมื่ อวันพฤหัส บดี ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงเรี ยนได้รับการตรวจประเมิ น ผลการจัดการศึ ก ษาของ
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 ด้วยการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
1.5 สาระสาคัญที่กาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของโรงเรี ยน
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คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
10
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

ประเด็นการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
2. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
20
20
2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการที่จาเป็ นอย่างเป็ นระบบ
2.5
2.5
2.2 การกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ความสาเร็ จชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
4
4
2.3 วิธีดาเนินการมีหลักวิชา ผลการวิจยั หรื อข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อา้ งอิงได้ เพื่อนาไปสู่มาตรฐานการศึกษา
3.5
3.5
ของโรงเรี ยน
2.4 การกาหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่สนับสนุนทางวิชาการ
1
1
2.5 การกาหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรภายในโรงเรี ยนให้รับผิดชอบ
1
1
2.6 การกาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่ วมของบิดา มารดา ผูป้ กครององค์กร ชุมชน
1
1
ท้องถิ่น และอื่นๆ ให้รับผิดชอบ
2.7 กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2
2
2.8 การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5
5
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
11
11
3.1 โครงสร้างและระบบการบริ หารงานของโรงเรี ยนชัดเจน ครอบคลุมทุกหน้าที่
2
2
ปฏิบตั งานได้คล่องตัวทันสถานการณ์
3.2 คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนได้ทาบทบาทหน้าที่ตามพ.ร.บ.โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไข
2
2
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3.3 ระบบสารสนเทศมีการจัดเป็ นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
5
5
องค์กร บุคลากรและผูเ้ รี ยน
3.4 การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
2
2
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
11
11
4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
0.5
0.5
4.2 การจัดทาแผน/ปฏิทินปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรมประจาปี
0.5
0.5
4.3 การปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3
3
4.4 การกากับ ติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิ-การประจาปี
3
3
4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4
4
5. การจัดให้ มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
10
10
5.1 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
7
7
5.2 การนาผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์
3
3
6. การจัดให้ มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
10
10
6.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นไปตามประกาศ
2
2
กระทรวงศึกษาธิการ
6.2 การกาหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน
1
1
6.3 การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
3
3
6.4 ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
1
1
6.5 การนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์
3
3
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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 คะแนนทีไ่ ด้
10
10
2
2
5
5
1
1
1
1
1
1
8
8
4
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. ควรจัดแหล่ งเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับพื้ นที่ สีเขี ยวอย่างต่อเนื่ อง เช่ น ต้นไม้พูดได้ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ให้ก ับ
นักเรี ยน และเป็ นการเพิ่มแหล่งเรี ยนรู ้ได้อีก
2. การบริ หารความเสี่ ยงโรงเรี ยนตระหนักและเห็ นความสาคัญรวมทั้งมีการดาเนิ นการอยูแ่ ล้ว แต่ควรเพิ่ม
ในการรวบรวมข้อมูลไว้เป็ นร่ องรอย
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ตารางที่ 29 : ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
10
10
1.1 การกาหนดมาตรฐานของโรงเรี ยนมีการใช้ขอ้ มูลประกอบ
2
2
1.2 การกาหนดค่าเป้ าหมายของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ชดั เจนและเป็ นไปได้
2
2
1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการที่กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
2
2
1.4 การประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้วา่ ด้วยการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
2
2
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
1.5 สาระสาคัญที่กาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของ
2
2
โรงเรี ยน
2. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
20
20
2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการที่จาเป็ นอย่างเป็ นระบบ
2.5
2.5
2.2 การกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ความสาเร็ จชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
4
4
2.3 วิธี ด าเนิ น การมี ห ลัก วิช า ผลการวิจัย หรื อ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ที่ อา้ งอิ ง ได้ เพื่ อ น าไปสู่ ม าตรฐาน
3.5
3.5
การศึกษาของโรงเรี ยน
2.4 การกาหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่สนับสนุนทางวิชาการ
1
1
2.5 การกาหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรภายในโรงเรี ยนให้รับผิดชอบ
1
1
2.6 การกาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่ วมของบิดา มารดา ผูป้ กครององค์กร ชุมชน
1
1
ท้องถิ่น และอื่นๆ ให้รับผิดชอบ
2.7 กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2
2
2.8 การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5
5
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
11
11
3.1 โครงสร้างและระบบการบริ หารงานของโรงเรี ยนชัดเจน ครอบคลุมทุกหน้าที่
2
2
ปฏิบตั งานได้คล่องตัวทันสถานการณ์
3.2 คณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนได้ทาบทบาทหน้าที่ตามพ.ร.บ.โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไข
2
2
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3.3 ระบบสารสนเทศมีการจัดเป็ นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
5
5
องค์กร บุคลากรและผูเ้ รี ยน
3.4 การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
2
2
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
11
11
4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
0.5
0.5
4.2 การจัดทาแผน/ปฏิทินปฏิบตั ิงาน/โครงการ/กิจกรรมประจาปี
0.5
0.5
4.3 การปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3
3
4.4 การกากับ ติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิ-การประจาปี
3
3
4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4
4
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5. การจัดให้ มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5.1 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5.2 การนาผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์
6. การจัดให้ มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
6.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
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 คะแนนทีไ่ ด้
10
10
7
7
3
3
10
10
2
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 2560 เพื่อให้บรรลุความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ของการจัดการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาโรงเรี ยนประจาปี 2556 – 2560 เป็ นแผนแม่บท ซึ่ งสอดคล้องกับอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และมาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย รวมทั้งหมดจานวน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2559 รวมทั้งหมดจานวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานด้านกระบวนการบริ หารและ
การจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และ
มาตรฐานด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน และ กิ จกรรมเสริ ม ต่ างๆ เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นบรรลุ ตามตัวบ่ งชี้ ของ
มาตรฐานที่ 1 โดยดาเนินการดังนี้
1.1 มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง เป็ นไปตามเกณฑ์
โรงเรี ยนมี ก ารส่ งเสริ ม พัฒ นาการเด็ ก ทางร่ างกายให้เป็ นไปตามเกณฑ์ โดยให้ความส าคัญ ทางด้าน
โภชนาการ โดยมุ่งเน้นเรื่ องการดื่มนมจืด และลดปริ มาณความหวานในอาหารที่จดั ให้แก่นกั เรี ยน ฝึ กให้นกั เรี ยน
รับประทานผักและผลไม้ จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนออกกาลังกายประกอบจังหวะหรื อกิจกิ จกรรมเคลื่ อนไหวต่างๆ
ภายในห้องเรี ยน และในคาบเวลา Home-Room ทุกวันศุกร์ นักเรี ยนจะได้ฝึกโยคะในท่าต่างๆที่เหมาะกับนักเรี ยน
อนุบาล มีการเล่นกลางแจ้งในเวลาพักเช้าและพักกลางวัน และยังมีคาบเรี ยนพลศึกษา นาฏศิลป์ ในเวลาบ่าย โดย
แต่ละห้องมีโอกาสเรี ยนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการชัง่ น้ าหนัก และวัดส่ วนสู ง โดยบันทึกภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
เพื่อเปรี ยบเทียบพัฒนาการและการเจริ ญเติบโตของนักเรี ยน ในกรณี ที่เด็กนักเรี ยนมีพฒั นาการทางร่ างกายไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ทางโรงเรี ยนจะมีการพบผูป้ กครองเป็ นรายบุคคล เพื่อการช่วยเหลือกันทั้งทางบ้านและทางโรงเรี ยน
1.2 มีการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
นอกจากกิจกรรมการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้ อเล็กและกล้ามเนื้ อใหญ่ โดยการบูรณาการเข้าไปในหน่วยการเรี ยนต่างๆ ประสบการณ์ที่เด็กๆ
เรี ยนรู้ได้แสดงออกซึ่ งทักษะต่างๆอย่างสนุ กสนานและมีความสุ ขร่ วมกับผูป้ กครอง เพื่อนๆ คุณครู ผ่านกิ จกรรม
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“ Family Day ” ที่ จดั ขึ้ น ในวัน เสาร์ ที่ 5 สิ ง หาคม 2560 และวัน กี ฬ าสี ซิ ส เตอร์ แ อนเจลา จัด ขึ้ น ในวัน เสาร์ ที่
3 กุมภาพันธ์ 2561
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพของตนเอง และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั การรักษาสุ ขอนามัย
ของตนเอง จากการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง “ตัวเรา” โดยคุณครู มีการแนะนานักเรี ยน
ในการดู แ ลสุ ข นิ สั ย ในด้านความสะอาด เช่ น การอาบน้ า การแปรงฟั น และที่ เน้น ทุ ก ครั้ ง คื อ ล้า งมื อ ก่ อ น
รับประทานอาหาร และหลังจากการเข้าห้องน้ าทุกครั้ง การบ้วนปากและการแปรงฟั นหลังรับประทานอาหาร และ
จัดกิจกรรมเพิ่มเติม คือกิจกรรม“ วันสุ ขอนามัย” โดยผูป้ กครองอาสา ซึ่งจะแบ่งฐานการเรี ยนรู ้เป็ น 4 ฐาน คือ ฐานที่
1 “มาแปรงฟั นกัน” เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการแปรงฟั นให้ถูกวิธี ฐานที่ 2 “หนูนอ้ ยมือสะอาด” เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการล้างมือ
ตามขั้นตอนให้ถูกวิธี ฐานที่ 3 “หนูนิดปลอดภัย” เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับการดูแลความปลอดภัยของตนเองจาก เชื้ อโรค
และฐานที่ 4 “หนูนิดสาราญใจ” เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเข้าห้องน้ าทั้งสองแบบ คือ แบบชักโครกและส้วมซึ มอย่างถูกวิธี
ซึ่งเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิตามสุ ขบัญญัติ 10 ประการ
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ่ งเสพติด
ในทุกๆวันของชัว่ โมง Home-Room จะมีการตรวจสุ ขภาพเบื้องต้นแก่นกั เรี ยน เช่ น การวัดอุณหภูมิ
ของร่ างกาย การตรวจเล็บ ตรวจมือ ตรวจผม การกระตุน้ ให้ดื่มน้ าสะอาดอย่างสม่าเสมอ การใช้แก้วน้ าส่ วนตัว
และไม่รับประทานอาหารโดยใช้จานช้อนร่ วมกับผูอ้ ื่น การใช้ผา้ ปิ ดจมูกเมื่อเป็ นหวัดไอ-จาม เพื่อที่จะไม่แพร่ เชื้ อ
ไปที่ ผูอ้ ื่ น มี ก ารฉี ดวัค ซี นเพิ่ ม ภู มิ คุ ้ม กัน และแนะน าในการเล่ น เครื่ องเล่ น ต่ างๆร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น เพื่ อลดอุ บ ตั ิ เหตุ
อันตรายจากการเล่น และสอนให้รู้จกั หลี กเลี่ ยงการเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุในด้านต่างๆ สิ่ งเสพติดตามวัยที่เหมาะสมที่
ควรได้เรี ย นรู้ และที่ ส าคัญ คื อ การไม่ พูด คุ ย และรั บ ของจากคนแปลกหน้า โดยการชมวิดิ ท ัศน์ และการติ ด
โปสเตอร์ตามห้องเรี ยน
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน พบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 91.67 มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง เป็ นไปตามเกณฑ์
2. นักเรี ยนร้อยละ 97.50 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
3. นักเรี ยนร้อยละ 99.17 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
4. นักเรี ยนร้อยละ 95.00 สามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ่ งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านอารมณ์ และจิตใจ
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และกิจกรรมเสริ มต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
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มาตรฐานที่ 2 โดยดาเนินการดังนี้
2.1 ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
โรงเรี ยนจัดให้มีเครื่ องเล่ นสนามเพื่อให้นักเรี ยนได้ผ่อนคลายเป็ นการช่ วยปรับสมดุ ลทางอารมณ์ ให้
นักเรี ยนมีความรู ้สึกดี ต่อตนเองผ่านการเล่นเครื่ องเล่นสนาม หรื อเล่นในห้องเรี ยน นักเรี ยนมีของเล่นที่หลากหลาย
ตามมุ ม ต่ างๆ เป็ นการฝึ กให้นัก เรี ยนรู้ จกั อารมณ์ ตนเอง เช่ น อารมณ์ ส นุ ก สนาน เสี ยใจ ผิดหวัง อี ก ทั้งยังฝึ กให้
นัก เรี ย นรู ้ จกั แบ่ งปั น ของเล่ น การเล่ น ท าให้ นัก เรี ย นมี ค วามร่ า เริ ง แจ่ ม ใสทั้ง เล่ น ในกิ จ กรรมเสรี ต ามมุ ม และ
เล่ นสนาม นอกจากนั้นครู จดั กิ จกรรมให้นกั เรี ยนลงมือปฏิ บตั ิ จริ งเพื่อให้เกิ ดความภูมิใจในความสามารถของตน
นักเรี ยนได้มาเล่าประสบการณ์จากผลงานของตนเอง เช่น ผลงาน Project Approach ผลงานในโครงการต้นไม้คาศัพท์
และกิ จกรรม Cooking หรื อการแสดงบทบาทสมมติ ตามหน่ วยการเรี ยน อีกทั้งจัดแสดงผลงานในห้องนิ ทรรศการ
ประจาปี ของโรงเรี ยน
2.2 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
โรงเรี ยนฝึ กให้นกั เรี ยนมีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก เช่น การเป็ นผูน้ าทาท่าทางประกอบเพลงให้เพื่อน
ปฏิบตั ิตามหลังเคารพธงชาติ ครู สร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้นกั เรี ยนทากิจกรรมร่ วมกันในการอ่านหนังสื อ การ
เล่านิ ทาน หรื อเล่าประสบการณ์ ที่พบเห็ นในชี วิตประจาวัน เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกอ่าน ฝึ กพูด และ
แสดงความคิดเห็ นผ่านกิจกรรมประชาธิ ปไตยในห้องเรี ยน รวมทั้งการจัดกิ จกรรมให้นกั เรี ยนแสดงออกถึ งความ
กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ในวันแม่และวันพ่อแห่ งชาติ โดยให้นกั เรี ยนกล่าวข้อตั้งใจที่จะทาความดี และแสดงออก
ในการร้องเพลงการท่องคาคล้องจองประกอบท่าทางเป็ นการส่ งเสริ มการกล้าแสดงออกอย่างมีสาระ นอกจากนี้ ยงั
จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้แบบปฏิบตั ิการทดลองเพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนนาเสนอสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้อย่างมีเหตุผล การให้
นักเรี ยนนาเสนอสิ่ งที่ไปสื บค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้แบบโครงการ (Project Approach) ทั้งในชั้นเรี ยนและใน
ห้องนิ ท รรศการของโรงเรี ยน ตลอดจนการแสดงของนักเรี ยนในวันปิ ดภาคเรี ยนก็เป็ นการสร้ างความมัน่ ใจใน
ตนเองและสร้างความเป็ นผูน้ าให้แก่นกั เรี ยน
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ครู จดั กิ จกรรมสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ให้นักเรี ยนสามารถควบคุ ม อารมณ์ ผ่านการเรี ยนรู ้ ในวิช า
ศิลปะ กิ จกรรมโยคะ การฝึ กมารยาทที่ตอ้ งใช้สมาธิ และฝึ กการรู ้ จกั ท างานร่ วมกับผูอ้ ื่ นด้วยกิ จกรรมวันไหว้ค รู
กิจกรรมกี ฬาซิ สเตอร์ แอนเจลา กิจกรรม Family Day และกิจกรรมกลุ่มตามหน่ วยการเรี ยน ที่เน้นให้นกั เรี ยนเข้าใจ
ในเหตุผลของการปฏิ บตั ิแบบมีกติกา นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้ ที่จะไม่เอาแต่ใจตนเอง รู ้จกั การให้ผอู ้ ื่นและรู ้จกั การอคอย
ในกิจวัตรประจาวันของนักเรี ยนครู จะสอดแทรกความมีวินยั ในตนเอง เช่น การเดินตามลาดับแถว การรับนมไปดื่ม
การเติมอาหาร เป็ นต้น นอกจากนี้ ในกิ จกรรมวันปิ ดภาคเรี ยนที่ครู ฝึกให้นกั เรี ยนรู ้ จกั ควบคุ มตนเองและรู ้ บทบาท
ของตนในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามลาดับก่อน-หลังนักเรี ยนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็ นอย่างดี
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในวิชาดนตรี ไทย ดนตรี สากลและพลศึกษาวิชาละ 1 คาบ/
สัปดาห์ ครู จดั กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ให้นกั เรี ยนทัศนศึกษาธรรมชาติภายในโรงเรี ยนตามหน่วยการเรี ยนรู ้จาก
แผนการจัดประสบการณ์ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามหน่วยการเรี ยนเรื่ องธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ครู จดั ซึ่งส่ งเสริ มให้
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นักเรี ยนรักธรรมชาติและตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมในวัน “สิ่ งแวดล้อมโลก”
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน พบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 100 ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. นักเรี ยนร้อยละ 100 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
3. นักเรี ยนร้อยละ 98.33 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
4. นักเรี ยนร้อยละ 99.16 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านสั งคม
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมตามแผนจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี้
ของ มาตรฐานที่ 3 โดยดาเนิ นการดังนี้
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่ อฟังคาสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์
นักเรี ยนได้รับการปลูกฝังให้มีวินยั และมีความรับผิดชอบ โดยคุณครู สอดแทรกในกิจกรรมประจาวันของ
นักเรี ยน เช่น กระตุน้ ให้มาโรงเรี ยนทันเข้าแถว เคารพธงชาติ การส่ งการบ้านด้วยตนเองในตอนเช้า ฝึ กเดิ นแถวใน
ช่ องเส้ น ดาหน้าห้ อง การขึ้ น ลงบัน ได และการเดิ น ไปห้องรั บ -ส่ ง มี ก ารสร้ างข้อปฏิ บ ัติร่วมกันในห้ องเรี ย น
ห้องสมุ ด และสนามเด็ ก เล่ น สร้ างสั ญ ญาณการหมดเวลาร่ วมกัน ปฏิ บ ัติกิ จวัตรประจาวัน ในการเก็ บ และเรี ย ง
กระเป๋ า รองเท้า แก้วน้ า เข้าที่ดว้ ยตนเอง และฝึ กการนัง่ สมาธิ ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัย ฝึ กการสวดภาวนา
และสวดมนต์ ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ นอกจากนี้ นกั เรี ยนปฐมวัยยังได้ปลูกฝังในเรื่ องของการกตัญญู รู ้ คุณ เชื่ อ
ฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ครู อาจารย์ นักเรี ยนได้รับการฝึ กมารยาท การไหว้ทาความเคารพนบนอบผูใ้ หญ่เช่น การเดิน
การกราบ การไหว้ และในกิจกรรมวันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ และ วันฉลองโรงเรี ยน
3.2 มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับความซื่ อสัตย์และเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นผ่านกิจวัตรประจาวัน ดังเช่น นักเรี ยน
จะนาสิ่ งของที่ เก็บได้มาแจ้งครู เพื่อประกาศหาเจ้าของ การเข้าแถวตามลาดับก่อนหลังขณะเติมอาหาร เดินแถวลง
สนาม การรับสบู่ลา้ งมือ เป็ นต้น ครู ยงั จัดกิจกรรมเสริ มได้แก่การเล่านิ ทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความซื่ อสัตย์ หรื อล้อม
วงพูดคุ ยถึ งเหตุการณ์ สมมติ ชี้ ให้เห็ นคนที่ มีความซื่ อสัตย์เป็ นตัวอย่าง นอกจากนี้ ครู ฝึกให้นักเรี ยนรู ้ จกั ช่ วยเหลื อ
แบ่งปั นผูอ้ ื่นผ่านกิจกรรมแบ่งปั นในทุกวันศุกร์ และร่ วมบริ จาคสิ่ งของต่างๆตามโอกาสอันควร เช่น ในช่วงเทศกาล
พระคริ สตสมภพ นักเรี ยนทุกคนร่ วมกันรณรงค์การนาตุก๊ ตาและของเหลือใช้สภาพดีมาบริ จาคให้
น้องนักเรี ยนโรงเรี ยนยากไร้
3.3 เล่นและทางานกับผูอ้ ื่น
โรงเรี ยนได้จดั กิ จกรรมให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ผ่านกิ จกรรมดังต่อไปนี้ กิ จกรรม
วันวิชาการตามหัวข้อรณรงค์ของโรงเรี ยน ในเรื่ องความสุ ภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน เพื่อให้นักเรี ยนเคารพสิ ทธิ ของ
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ผูอ้ ื่น กิ จกรรมวันไหว้ครู เพื่อปลูกฝั งและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงออกถึ งความกตัญญู รู้คุณครู อาจารย์ โดย
นักเรี ยนจัดทาพานพุ่มในพิธีไหว้ครู ดว้ ยตนเอง และกิจกรรมวันมาแตร์ เทิดพระคุณแม่ และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ
เพื่อนักเรี ยนมีโอกาสร่ วมกันแสดงออกซึ่ งความกตัญญูกตเวทีต่อผูใ้ ห้กาเนิ ด นอกจากนั้นโรงเรี ยนยังได้จดั กิจกรรม
ฉลองวันนักบุญอัญจลาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรี ยนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่านและนาคาสอนของท่านมาปรับใช้
ในชี วติ ประจาวัน นักเรี ยนได้ร่วมกิจกรรมวันฉลองโรงเรี ยนทุกคนได้ร่วมกันประดิษฐ์เชิ งเทียนไปร่ วมกิจกรรมและ
ได้ชมวีดีโอเกี่ยวกับประวัติ และบุคคลสาคัญของโรงเรี ยน
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
กิจกรรม “มารยาทไทยในวัยเด็ก ” เป็ นกิจกรรมที่โรงเรี ยนใช้ปลูกฝังให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิมารยาทไทยได้
ถูกต้องตามกาลเทศะ นักเรี ยนทุกคนได้รับการฝึ กมารยาทไทยในแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมคาคล้องจองและเรี ยนรู้ถึง
วัฒนธรรมไทยที่แสดงออกถึ งความเคารพต่อผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิตนตามศาสนาที่ตนนับถือ นักเรี ยนที่
เป็ นคริ ส ตชนได้เรี ย นรู้ และปฏิ บ ตั ิ ตามคาสอนของพระเยซู เจ้า ในขณะที่ นักเรี ย นพุ ท ธได้เรี ยนรู้ และปฏิ บตั ิตาม
หลักธรรมคาสอนของพระพุท ธเจ้าและแผ่เมตตาอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง นักเรี ยนทุ กคนได้เรี ยนรู้ วนั สาคัญและ
วัฒนธรรมต่างๆร่ วมกัน เช่น การสวดมนต์ภาวนาก่อนรับประทานอาหาร การเข้าร่ วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
นอกจากนี้ การร่ วมกิ จกรรมในงานวันเอกลักษณ์ ไทย นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี ผ่าน
หน่ วยการเรี ยนรู ้ เอกลักษณ์ ไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ยน การทักทายของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซี ยนและการแต่งกาย
รวมถึ งอาหารและวัฒนธรรมที่ หลากหลาย การปฏิ บตั ิ ตนต่อบุ คคลและสถานที่ ต่างๆการละเล่นของไทย รวมถึ ง
อาหารไทยที่ควรรู้จกั
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินพบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 98.33 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่ อฟังคาสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์
2. นักเรี ยนร้อยละ 100 มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
3. นักเรี ยนร้อยละ 98.33 เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4. นักเรี ยนร้อยละ 100 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านสติปัญญา
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์เพื่อให้เด็กบรรลุตามตัวบ่งชี้ท้ งั 5 ของมาตรฐานที่ 4 โดยดาเนินการ
ดังนี้
4.1 สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
โรงเรี ยนสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนเพื่อกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
แบบบู รณาการผ่า นกิ จกรรมการเคลื่ อ นไหวและจังหวะ กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ โดยมี Big Picture และ
Reflection เพื่ อฝึ กทัก ษะในการตอบค าถามและตั้ง ค าถามสิ่ งที่ ส นใจ นอกจากนี้ เด็ ก ๆได้เรี ย นรู้ แบบโครงการ
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(Project Approach) เรี ยนรู ้สิ่งที่สนใจอยากรู ้ และเรี ยนรู ้การสื บค้นด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยความมุ่งมัน่
และกิ จกรรมมุมต่างๆในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนเพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ อย่างเสรี เช่ น มุ มบล็อค
มุมวิทยาศาสตร์ มุมธรรมชาติ มุมครัว มุมภาษา มุมคณิ ตศาสตร์
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้โดยใช้หลักการของ See – Judge – Act ด้วยกรอบความคิดแบบ Induction
โดยให้นักเรี ยนได้มีประสบการณ์ ก่อนนาไปสู่ สาระการเรี ยนรู ้ ทาให้เด็กๆเกิ ดความคิ ดรวบยอดเหมาะสมกับวัย
เช่น กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหน่วยการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น หน่วยตัวเรา หน่วยอาชีพ ฯลฯ และการเรี ยนรู ้แบบโครงการ
(Project Approach)
4.3 มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ในช่วงเริ่ มต้นกิจกรรมของแต่ละวันจะมีกิจกรรมสนทนาระหว่างเด็กกับครู ในหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
กิ จวัตรประจาวันและเหตุ ก ารณ์ พิ เศษของแต่ล ะวัน การเล่ าเรื่ องจากประสบการณ์ เดิ ม ในแต่ล ะเรื่ องที่ ได้เรี ยนรู ้
ทาให้เด็ก สามารถน าเสนอความคิ ดและการใช้ภาษาได้ถู ก ต้องและเหมาะสม การจัดให้มี กิ จกรรมรั ก การอ่ าน
ซึ่ งเป็ นการอ่านออกเสี ยงให้เด็กฟั งจากหนังสื อที่ เด็กสนใจ และเปิ ดโอกาสให้เด็กได้สนทนาตอบคาถามเกี่ ยวกับ
เรื่ องราวในหนังสื อ เป็ นการฝึ กทักษะการสื่ อสารและสะท้อนความคิดและความรู ้สึก นอกจากนี้ แล้วยังมีกิจกรรม
ยืมหนังสื อกลับบ้าน ซึ่ งเด็กๆสามารถเลือกหนังสื อที่สนใจไปอ่านที่บา้ นร่ วมกับผูป้ กครองนอกจากจะเป็ นการฝึ ก
ทักษะในการอ่านแล้ว ยังเป็ นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การเล่านิทานของเครื อข่ายผูป้ กครอง จะทาให้เด็ก
สนใจในการอ่านหนังสื อมากขึ้น รวมทั้งกิ จกรรมการประกวดคัดลายมื อ นาเสนอผลงานของตนเองเมื่ อทางาน
เสร็ จให้เพื่อนๆฟั ง การสัมภาษณ์บุคคลากร เพื่อน คุณครู และการเขียนคาบรรยายใต้ภาพก็เป็ นการฝึ กทักษะทาง
ภาษาให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
4.4 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
การเรี ยนรู ้นอกชั้นเรี ยน เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนหนึ่ งที่ครู จดั ขึ้นเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ ตรง
และกระตุน้ สนใจในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆรอบตัว เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั สารวจ สังเกต จาแนก เปรี ยบเทียบ
เช่น การสังเกตสี ของใบไม้ และดอกไม้ แสงแดด สายลม แมลง สัตว์ต่างๆ จึงเป็ นเสมือนก้าวแรกในประสบการณ์
ของนักเรี ยนที่จะได้พฒั นาประสาทสัมผัสทุกส่ วนให้ทาความเข้าใจกับชีวติ ของตนในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิต
ธรรมชาติ นอกจากนี้ ครู ยงั จัดประสบการณ์เรี ยนรู้แบบ Project Approach ทาให้เด็กๆได้พฒั นาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา และเชื่อมโยงกับการใช้ในชีวิตจริ ง รวมทั้งการจัดให้มีจดั มุมการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรมที่ง่ายๆ ด้วย
สื่ อการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่ งเสริ มให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระผ่านการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
ของตนเอง ซึ่ งเด็กๆมีโอกาสเลือกทากิจกรรมที่ตนเองสนใจอย่างน้อยวันละ 1 - 2 กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรมวาดภาพระบายสี สี น้ า สี เทียน สี ดินสอ ได้แก่ ระบายสี จุ่มสี ละเลงสี ดว้ ยมือ
- กิจกรรมปั้ น ได้แก่ ปั้ นแป้ ง ปั้ นดินน้ ามัน
- กิจกรรมประดิษฐ์จากเศษวัสดุและของเหลือใช้ เช่นประดิษฐ์เชิงเทียนถวายนักบุญอัญจลา ฯลฯ
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และมีการจัดกิจกรรมศิลปะชัว่ โมงบ่าย ราไทย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในตอนเช้า และการเล่นมุม
เสรี ต่าง ๆ ในห้องเรี ยน เช่น มุมบล็อก มุมพลาสติก มุมบ้าน ฯลฯ
ผลการดาเนินงาน

จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน พบว่า
1. นักเรี ยนร้อยละ 99.17 สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
2. นักเรี ยนร้อยละ 99.17 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
3. นักเรี ยนร้อยละ 99.17 มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสม
4. นักเรี ยนร้อยละ 99.17 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
5. นักเรี ยนร้อยละ 96.67 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
5.1 ครู เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์
ครู ศึกษาหลักสู ตรปฐมวัย ทาความเข้าใจในปรัญญา หลักการ เป้ าหมาย สาระการเรี ยนรู้ และเชื่อมโยง
ความรู้ ความเข้าใจสู่ การจัดทาแผนจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนและการเขียน
บันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลในแบบบันทึกพฤติกรรม และเขียนรายงานพฤติกรรมนักเรี ยนลงใน
สมุดบอกข่าวเพื่อแจ้งให้ผปู ้ กครองได้ทราบ ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง และมี การประเมินพัฒนาการตามหัวข้อต่างๆ ทั้ง
ด้านร่ 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 ท าการวิเคราะห์ หลักสู ตรปฐมวัยและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ที่ น่าสนใจ เน้น
นักเรี ยนเป็ นสาคัญ ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน กระตุน้ ทักษะกระบวนการคิด เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เลือกทา
กิจกรรมที่สนใจ และมีส่วนร่ วมในการนาสื่ อจากที่บา้ น มาจัดมุมการเรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อนๆ ในห้องเรี ยน โดยใช้การ
สอนแบบ MDLC ผ่านกระบวนการ See-Judge-Act ที่เป็ นกระบวนการสอนอย่างเป็ นขั้นตอน ทาให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้วา่ เรี ยนอะไร เรี ยนรู ้ได้อย่างไร และไตร่ ตรองสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ เพื่อสรุ ปองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
5.3 ครู บริ หารการจัดชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก
ครู บริ หารชั้นเรี ยนด้วยการสร้างบรรยากาศในห้องเรี ยนให้น่าสนใจ มีมุมการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องตาม
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หน่ วยการเรี ยนรู ้ต่างๆ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการนาสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ จากที่บา้ นมาร่ วมจัดมุมการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
เพื่อให้นักเรี ยนภาคภูมิใจ รู ้ สึกได้ถึงความเป็ นเจ้าของกิ จกรรม และเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างครู กบั
นักเรี ยน เกิ ดความอบอุ่น ไว้วางใจ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน เป็ นผูส้ ร้างข้อตกลงในการอยูร่ ่ วมกัน เพื่อให้นกั เรี ยน
สามารถปฏิบตั ิตามกติกาที่ตนเองมีส่วนร่ วม เพื่อให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเอง โดยที่ทุกคนจะต้องช่วยกันในการดูแล
รักษาความสะอาดห้องเรี ยน ห้องอาหาร ห้องน้ า และลานเล่น ปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตรประจาวันในการส่ งงาน ส่ งการบ้าน
การเก็บของ การเก็บและเรี ยงกระเป๋ า รองเท้า เข้าที่ดว้ ยตนเอง ซึ่ งครู จะแสดงความชื่นชมเมื่อเด็กๆสามารถปฏิบตั ิ
ตามกฏเกณฑ์และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
5.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ครู จดั ทาสื่ อการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ให้
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการนาสื่ อการเรี ยนรู ้ต่างๆ เช่น สื่ อของจริ ง ของจาลอง
หนังสื อ จากบ้านมาแบ่งปั นประสบการณ์ เรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อนๆนอกจากนี้โรงเรี ยนยังส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีของ
ครู สนับสนุ นให้ครู คน้ คว้าความรู ้เพิ่มเติมผ่านระบบ Internet มีการติดตั้งเครื่ องProjector ในห้องเรี ยน เพื่อให้ครู ใช้
เป็ นสื่ อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เพิม่ เติม โดยฝ่ าย IT จะมีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ครู สามารถสร้างสื่ อ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม ทาให้ครู นาเทคโนโลยีมาใช้กบั นักเรี ยนเพิ่มมากขึ้น
5.5 ครู มีการสังเกตและเขียนบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ครู ได้วางแผนและปรับปรุ งจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ
ร่ างกาย อารมณ์ จิต ใจ สั ง คมและสติ ปั ญ ญา เน้ น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง โดยมี ก ารบัน ทึ ก พัฒ นาการ และ
พฤติกรรมของนักเรี ยนลงในสมุดบอกข่าวเล่าเรื่ อง เพื่อเป็ นการสื่ อสารให้ผปู ้ กครองได้ทราบว่าลูกมีพฒั นาการเป็ น
อย่างไรภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง มี การประเมินพัฒนาการของตามหัวข้อต่างๆ ภาคเรี ยนละ 3 ครั้ง รวมถึ งมีการเปิ ด
โอกาสให้ผูป้ กครองเข้ามาเยี่ย มชมห้องเรี ย นปี การศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง และสรุ ป รายงาน ผลการพัฒ นาของเด็ ก แก่
ผูป้ กครองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกันกับครู
5.6 ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ งานวิจยั ของครู จึงเป็ นงานวิจยั เพื่อการ
แก้ไขปั ญหาและพัฒนาทักษะของนักเรี ยนในด้านต่างๆ ทั้งเป็ นงานวิจยั รายบุ คคลและงานวิจยั รายกลุ่ม โดยจัดทา
งานวิจยั ในชั้นเรี ยนปี การศึ กษาละ 1 เรื่ อง และมีการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการทาวิจยั ที่เป็ น Best Practice
ระหว่างครู ผสู ้ อน ซึ่งผลจากการวิจยั ได้นาไปใช้ในการพัฒนานักเรี ยนและปรับปรุ งการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
ดกพให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนต่อไป
5.7 ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
ครู ให้ความสาคัญกับการจัดบรรยากาศของชั้นเรี ยนที่ สร้างความอบอุ่น ปลอดภัยเหมื อนบ้าน เพื่อให้
นักเรี ยนเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มีต่อโรงเรี ยน และช่วยให้นกั เรี ยนเริ่ มต้นชีวิตการศึกษาด้วยความมัน่ ใจ
ผ่อนคลาย ลดความกังวล เกรงกลัวต่อการเปลี่ ยนของชี วิตจากบ้านสู่ โรงเรี ยนอย่างราบรื่ นและเป็ นสุ ข ครู จึงปฏิ บตั ิ
ต่อนักเรี ยนด้วยบุคลิ กภาพที่อ่อนโยน พูดจาที่ไพเราะอ่อนหวาน และจัดการสภาพแวดล้อมในชั้นเรี ยน เพื่อรองรับ
นักเรี ยนในฐานะโลกใบใหม่ที่พร้อมต้อนรับและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน ห้องเรี ยนมีพ้ืนที่
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เหมาะสมกับกิ จกรรมที่ครู กบั เด็กๆ ร่ วมกันจัดมุมการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องตามหน่ วยการเรี ยนรู ้ ต่างๆ พร้อมจะให้
นักเรี ยนได้ใช้พ้ืนที่ในการเคลื่อนไหว หรื อเล่นได้ตามมุมต่างๆ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์หลากหลาย ที่ส่งเสริ มพัฒนาการ
ของเด็กได้ครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวัยและมีความปลอดภัย
5.8 ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
ครู แสดงความรู ้ สึกที่ดีต่อนักเรี ยนและผูป้ กครอง ด้วยไมตรี จิต ยิ้มแย้ม และพูดคุยด้วยความเป็ นมิตร
สอบถามและรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น เปิ ดโอกาสให้ ผูป้ กครองแลกเปลี่ ย นข้อมู ล เกี่ ย วกับ นัก เรี ย นเพื่ อร่ วมกัน ปรั บ
พฤติกรรมและพัฒนาทักษะต่างๆของนักเรี ยน และประสานกับผูป้ กครองเครื อข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมที่เสริ มในหน่วยการเรี ยนรู ้ต่างๆให้กบั นักเรี ยนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง
5.9 ครู มีวฒ
ุ ิและความรู้ความสามารถ ในด้านการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนมีการคัดเลื อกครู ที่มีวุฒิและความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการศึกษาปฐมวัย สามารถเชื่ อมโยง
หลักสู ตรสู่ กระบวนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับนักเรี ยน และจัดให้ครู ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องด้วยการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ อบรม และสั มมนา ทั้งในและนอกโรงเรี ยน ครู อนุ บาลมีการประชุ มและ
ถ่ายทอดความรู ้จากการไปอบรม หรื อเทคนิ คต่าง ๆ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน และนามาพัฒนาทักษะ
ความรู ้ ความสามารถและนามาจัดกิจกรรมให้เกิดความหลากหลาย และกระตุน้ ความสนใจของเด็กมากขึ้น
5.10 ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ครู จดั ทาข้อมูลที่เป็ นหลักฐานแสดงให้เห็ นร่ องรอยของการเจริ ญเติบโต พัฒนาการ และการเรี ยนรู้
ของนัก เรี ย นจากการท ากิ จกรรมทั้งรายบุ ค คลและรายกลุ่ ม โดยบัน ทึ ก ข้อมู ล เป็ นระยะๆ ที่ ส ามารถบ่ งบอกถึ ง
พัฒนาการทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของครู
และร่ องรอยผลงานของเด็ก จึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการวัดและประเมิ นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่ งมี หลาย
รู ปแบบ ได้แก่ การบันทึกของครู การสรุ ปให้เห็ นภาพการเรี ยนรู ้ ท้ งั หมดที่แสดงให้เห็ นถึงความก้าวหน้าในงานที่
นักเรี ยนทาด้วยแถบบันทึกภาพ ตลอดจนการบันทึกย้อนกลับของพ่อแม่ ผูป้ กครองในรู ปแบบหนังสื อหรื อจดหมาย
ที่ครู สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน พบว่า
1. ครู ร้อยละ 100 เข้าใจปรัชญา หลัก การและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
2. ครู ร้อยละ 100 จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ครู ร้อยละ 100 บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก
4. ครู ร้อยละ 90 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5. ครู ร้อยละ 100 ใช้เครื่ องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุ ปรายงานผล
การพัฒนาของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
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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 มี วุฒิ ป ริ ญ ญาตรี ท างการศึก ษา และได้รับการสนับ สนุ น ความรู้ ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัยด้วยการอบรมไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง/ปี
10. ครู ร้อยละ 100 จัดทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริ หารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
วิธีการพัฒนา
ผูบ้ ริ ห ารได้ป ฏิ บ ัติงานตามบทบาทหน้าที่ ใ นการบริ ห ารจัดการศึ ก ษาตามตัวบ่ งชี้ ทั้ง 6 ที่ ก าหนดไว้ใ น
มาตรฐานที่ 6 ดังนี้
6.1 ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารมีความรู้ ความเข้าใจ ปรั ชญา แนวคิ ดและจุ ดมุ่งหมายของการจัดการศึ กษาปฐมวัยได้อย่าง
ชัดเจน จึงกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ มีการประชุมชี้ แจงแนวนโยบาย
แก่ผปู ้ กครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
6.2 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์ในการทางาน มีภาวะผูน้ า มีความคิดริ เริ่ มที่เน้นให้นกั เรี ยนได้พฒั นาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ทั้งนักเรี ยนปกติและนักเรี ยนพิเศษ ริ เริ่ มนาแนวคิดและวิธีการใหม่ๆในการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณา
การ Project Appoch และ STEM Education ที่ ต อบสนองต่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 สามารถ
บริ หารงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี ความสามารถในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ขอ้ มูลต่างๆ สู่ การวางแผนพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ให้เด็กเกิดการพัฒนาครบ ทั้ง 4 ด้าน ด้วยการ
จัดอบรมบุคลากร และให้ความช่วยเหลือ กระตุน้ ครู และบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
6.3 ผูบ้ ริ ห ารใช้ห ลัก การบริ ห ารแบบมี ส่ วนร่ วมและใช้ข ้อมู ล การประเมิ น ผลหรื อการวิจยั เป็ นฐานคิ ด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ มีการกระจายอานาจแบ่งงานออกเป็ นฝ่ ายและ
สายงาน ใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเปิ ดโอกาสให้ครู ผูป้ กครอง ชุ มชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
ข้อมู ล ข้อคิ ดเห็ น และข้อเสนอแนะ ประกอบการตัดสิ น ใจในการก าหนดแนวทางพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น มี ก าร
ดาเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุ งพัฒนา และใช้ขอ้ มูลจากการประเมินหรื อผลงานวิ จยั มาใช้ในการบริ หารจัด
การศึกษาและส่ งเสริ มคุ ณภาพผูเ้ รี ยน เช่ น การกาหนดโครงสร้ างของการบริ หาร กาหนดบทบาทและหน้าที่ ของ
บุ คลากรแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน มี การแต่งตั้งบุ คลากรในการปฏิ บตั ิ งานในกิ จกรรมต่างๆ เปิ ดโอกาสให้บุ คลากร
แสดงความสามารถในการปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อเป็ นแบบอย่างให้บุคลากรนาไปใช้ในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
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6.4 ผูบ้ ริ หารสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผูบ้ ริ ห ารสามารถบริ หารจัดการศึ ก ษาให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้ในในแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาผ่านทางแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมาย
ความส าเร็ จ และร่ วมรั บ ผิดชอบในการดาเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่ เน้นการท างานเป็ นที ม มี การนิ เทศ กากับ
ติดตาม และประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามโครงการและงานที่ กาหนดไว้ในแผนปฏิ บตั ิการ ตลอดจนมีการสร้ าง
ขวัญและกาลังใจในการปฏิ บ ตั ิ งานแก่ บุ คลากรครู และบุ คลากรทางการศึ กษาทุ กฝ่ าย ทาให้บุคลากรมี ความรู ้ สึ ก
มัน่ คงในอาชีพ และปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.5 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ให้ความสาคัญกับการบริ หารงานแบบมี
ส่ วนร่ วม จึงกาหนดแผนการพัฒนาครู และบุ คลากรอย่างชัดเจน เป็ นการเตรี ยมบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ โดยจัดให้มีประชุม อบรมและสัมมนาครู เพื่อให้เข้าใจและปฏิบตั ิงานไปในทิศทางเดียวกัน สามารถทางาน
เป็ นทีมได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโลกทัศน์ของครู โดยสนับสนุ นบุคลากรให้ไปศึกษาดูงานและ
ทัศ นศึ ก ษาต่ างประเทศ พร้ อมทั้งเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการพัฒ นาตนเองอย่างสม่ าเสมอให้ ก ับ ครู และนัก เรี ย น
ให้ความสาคัญแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านความสามารถทางวิชาการ สุ ขภาพอนามัย และการพัฒนา
จิตใจ จิตวิญาณครู ของแต่ละคน ซึ่ งเป็ นรากฐานที่นาสู่ ความเป็ นโรงเรี ยนไทยแห่ งความเป็ นเลิศ โดยกากับ ติดตาม
ประเมิน และนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุ งศักยภาพของครู และบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่ อง
6.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึ กษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา
ผูบ้ ริ หารเอาใจใส่ และอุ ทิ ศ ตนในการจัดการศึ ก ษาปฐมวัย พร้ อมให้ค าแนะนา ค าปรึ ก ษาทางวิชาการ
ส่ งเสริ มให้ครู พฒั นาและเลือกใช้สื่อการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ Note book
ให้แก่ ครู เพื่ อใช้เป็ นสื่ อการสอนส่ วนตัว ดาเนิ นการติ ดตั้งระบบ IT ในโรงเรี ยนให้พ ร้อมใช้เพื่ อประกอบการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้สมวัย และสนับสนุนให้ครู ปฐมวัยได้ศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมเพื่อนามาใช้ในการ
ปรับกระบวนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้และการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริ ง รวมทั้งส่ งเสริ มให้
ครู ทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ผบู ้ ริ หารได้เอาใจใส่ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใช้ระบบ PDCA
และ KM ในการกากับ ติดตาม ประเมินผล และนาผลการประเมินไปพัฒนาหรื อปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องตาม
ภารกิจอย่างเต็มความสามารถ และเต็มเวลาทาการ
6.7 เด็ก ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารให้ความร่ วมมือกับชุ มชน หน่ วยงานต่างๆ ในด้านการศึกษา และการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเต็ม
ความสามารถ การให้การสนับสนุ นต่อกิ จกรรมต่างๆของสมาคมผูป้ กครองและครู ฯ เครื อข่ายผูป้ กครองอนุ บาล
เครื อข่ายผูป้ กครองคาทอลิก สมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชน เป็ นการแสดง
ถึงความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน อีกทั้งการเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
ตามโครงการ Thai Schools of Exellence ให้กบั โรงเรี ยนในกทม. ย่อมแสดงให้ชุมชนได้รับทราบและยอมรับใน
ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
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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 สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใน
ระดับดีเยีย่ ม
5. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ ในระดับดีเยีย่ ม
6. ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา ในระดับดีเยีย่ ม
7. ร้อยละ 97.63 ของผูป้ กครองและชุมชน พึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับดี -ดีมาก
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านต่างๆให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัว
บ่งชี้ท้ งั 5 ดังนี้
7.1 มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่ การปฎิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โรงเรี ยนมี การนาผลการวิเคราะห์ การดาเนิ นงานมาใช้ในการปรับปรุ งหลัก สู ตร โดยมี ผูบ้ ริ หาร ครู
ผูป้ กครอง และผูท้ รงคุณวุฒิร่วมในการปรับหลักสู ตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของโรงเรี ยน และนาสู่
การปฏิบตั ิโดยการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ และออกแบบการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เพื่อ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้เหมาะสมกับเด็ก บริ บทของโรงเรี ยนและสอดคล้องกับท้องถิ่ น และนาเสนอหลักสู ตรต่อ
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน พร้อมทั้งมีการนิเทศ การประเมินผลการใช้หลักสู ตรและสรุ ปผลตลอดปี
7.2 มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนมีระบบกลไกให้ผเู ้ กี่ยวข้องเกิดความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
ในการวางแผน ตรวจสอบและการปรับปรุ ง และจัดให้มีการประชุมครู ก่อนเปิ ดและปิ ดภาคเรี ยน ประชุมผูป้ กครอง
ประชุ มเครื อข่ายผูป้ กครอง คณะกรรมการสมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ ฯ สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย เพื่อให้ทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย และมีการประชาสัมพันธ์ สื่ อสารผ่านทาง
SMS วารสาร MD NEWS และWEBSITE ของโรงเรี ยน
7.3 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างครู และผูป้ กครอง เชิ ญชวนให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดกิ จกรรมเสริ มสร้ างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เช่ น การเยี่ยมชม
ห้องเรี ยน งานนิทรรศการประจาปี เป็ นต้น และจัดทา CD ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ต่างๆ ของนักเรี ยน
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แก่ผปู ้ กครอง ภาคเรี ยนละ 2 แผ่น
7.4 สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและท้องถิ่น
โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้เครื อข่ายผูป้ กครอง วิทยากรภายนอกเข้ามามีส่วมร่ วมในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความรู ้อย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมวันสุ ขอนามัย กิจกรรมFamily Day กิจกรรมสังคมเป็ นสุ ขทุกอาชี พช่วยกัน
กิจกรรมเอกลักษณ์ไทย นอกจากนี้ยงั มีผปู ้ กครองอาสาในการเล่านิทานช่วงเช้าที่หอ้ งสมุดและห้องรับส่ งนักเรี ยน
7.5 จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน
โรงเรี ยนจัดให้มีห้องเรี ยนที่มีสื่อการเรี ยนการสอนครบทุกด้าน มีห้องสมุดที่มีหนังสื อหลากหลายและ
เพียงพอ มีหอ้ งเอนกประสงค์สาหรับกิจกรรมดนตรี สากล กิจกรรมศิลปะ มีสนามเด็กเล่นที่เป็ นสัดส่ วน เครื่ องเล่น
แข็งแกร่ งและปลอดภัย มีบริ เวณโดยรอบของโรงเรี ยนเป็ นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีห้องพยาบาลที่
สะอาดรองรับการปฐมพยาบาลขั้นต้นพร้อมเครื่ องมือที่เหมาะสมกับนักเรี ยน
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนินงาน พบว่า
1. หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยสามารถนาสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในระดับดีเยีย่ ม
2. ระบบและกลไกของโรงเรี ยนที่สร้างการมีส่วนร่ วมจากผูป้ กครองและชุ มชน มีประสิ ทธิ ภาพในระดับ
ดีเยีย่ ม
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 ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดาเนินการให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 8 ดังนี้
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
โรงเรี ยนใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิ การมาเป็ นแนวทางในการจัดทามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมีการกาหนดค่าเป้ าหมาย
ความส าเร็ จ ของตัวชี้ วดั ในแต่ ละมาตรฐาน นาเสนอความเห็ นชอบต่ อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน พร้ อมทั้ง
ประกาศให้ผเู ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบเพื่อนามาเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ โดยประกาศในที่
ประชุมโรงเรี ยนและผ่าน Website ของโรงเรี ยน
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8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แสดงแผนงาน โครงการ กิ จกรรม
วิธีการ งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายที่โรงเรี ยนกาหนดไว้ โดยมี
การกาหนดกรอบเวลาของการดาเนิ นงาน 5 ปี (ปี 2556 -2560) เพื่ อใช้เป็ นแผนแม่บทในการดาเนิ นงาน ผูม้ ี ส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายร่ วมกันคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่
การปฏิ บ ัติต ามกรอบระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ปี การศึ ก ษา 2559 นี้ เป็ นปี ที่ 4 ของการดาเนิ น การตามกรอบของ
แผนพัฒนาโรงเรี ยน ซึ่ งโรงเรี ยนตระหนักเสมอว่า พันธกิ จที่สาคัญของโรงเรี ยนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เป็ นสิ่ งที่ ทุ ก ฝ่ ายต้อ งมี ส่ วนร่ วมเพื่ อให้ ดาเนิ น การจนบรรลุ ผ ล ดัง นั้น การด าเนิ น งานที่ ส ะท้อ น
ความส าเร็ จที่ ชัดเจน คื อ การจัดท าแผนปฏิ บ ัติก ารประจาปี ที่ ส อดคล้องกับ แผนพัฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้ความเห็นชอบ และกาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบตั ิการประจาปี สู่ การ
ปฏิบตั ิตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ต่ อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเมื่ อสิ้ นภาคเรี ยน และจัดท ารายงานการประเมิ น ภายในเสนอต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัดเมื่อสิ้ นปี การศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนมีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาระบบสารสนเทศ และใช้ IT ในการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรี ยน ครอบคลุ มทั้งด้านการบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคลากร
และการบริ หารงานทัว่ ไป รวมทั้งงานสนับสนุ นอื่น ๆโดยเกิ ดจากความร่ วมมื อของบุคลากรทุกฝ่ าย ข้อมูลจึงเป็ น
ปั จจุ บ ัน พร้ อมให้ บ ริ ก าร มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ และเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้อ งกับ โรงเรี ย นให้ แ ก่
ผูป้ กครองและผู ้เกี่ ย วข้อ งในหลากหลายวิ ธี ได้แ ก่ การสื่ อ สารผ่ า นทางวารสารของโรงเรี ย น ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) ทาง SMS และทาง Website ของโรงเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยน ผูป้ กครองและครู สามารถเข้าไป
ติ ดตามข่าวสารทาง website ได้ตลอดเวลา และเปิ ดโอกาสให้มี ส่วนร่ วมในการประเมิ นและแสดงความคิ ดเห็ น
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลไปพัฒนางานสารสนเทศของโรงเรี ยนต่อไป
8.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีการดาเนิ นการติ ดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิ บตั ิ งานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรี ยนและประเมินผลการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดย
กาหนดคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ หัวหน้างานปฐมวัย ในการรับผิดชอบดาเนิ นการติดตาม
ตรวจสอบคุ ณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งระดับบุ คคลเป็ นระยะๆ และระดับสถานศึกษา ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ ง
และกาหนดคณะกรรมการที่ประกอบด้วยครู ที่รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน ประเมินคุณภาพภายใน ด้วยวิธีการและ
เครื่ องมือที่หลากหลาย กรรมการบริ หารโรงเรี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุ ง แก้ไข หรื อพัฒนาให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน นอกจากนี้ มีการเตรี ยมการและพร้ อมให้ความร่ วมมื อในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
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8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
โรงเรี ยนน าผลจากการประเมิ น ตนเองจากปี ที่ ผ่านๆมา และผลการประเมิ น ภายในจากหน่ วยงาน
ต้นสังกัด รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 จากสมศ. มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อเลือกสรร
ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนา ซึ่ งครอบคลุมภาระงานของโรงเรี ยนทั้ง 4 ด้าน โดยจัดให้มีการประชุมและ
ใช้กระบวนการ Continue - Start - Stop ถึงสิ่ งที่จะต้องดาเนิ นการ เพื่อนามาวางแผนในการบริ หารจัดการศึกษาในปี
การศึกษาต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
8.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนจัดท ารายงานประจาปี ซึ่ งเป็ นรายงานผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในที่ เป็ นการสะท้อนถึ ง
คุ ณภาพผูเ้ รี ยนและผลสาเร็ จของการบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยน โดยใช้แนวทางการประเมินคุ ณภาพตาม
มาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวัย เพื่ อ การประกัน คุ ณ ภาพภายในของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ มี ส าระครอบคลุ ม การ
ดาเนิ น งานของโรงเรี ย น ความส าเร็ จ ชื่ อ เสี ย ง อัตลัก ษณ์ และเอกลัก ษณ์ ข องโรงเรี ย น โดยความร่ วมมื อในการ
ดาเนิ น การของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ าย และน าเสนอรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นให้ ค วามเห็ น ชอบ เพื่ อ
นาเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินการ
โรงเรี ยนได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของ
บุ คลากรทุ กฝ่ าย ทั้งชุ ม ชน และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง สะท้อนถึ งคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและผลสาเร็ จของการบริ หารจัด
การศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน ตรงตามตัวบ่งชี้ดงั นี้
1. การจัดท ามาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ กษามี ความชัดเจน ทุ กมาตรฐานมี การก าหนดค่ 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 อย่างต่อเนื่องอยู่
ในระดับคุณภาพดีเยีย่ 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 ย นมี ก ารจัด การเรี ย นการสอนด้วยการจัดแหล่ ง เรี ย นรู ้ เพื่ อส่ งเสริ ม และพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข อง
นักเรี ยนทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน โดยแหล่งเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนจะมีการจัดมุมต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
อย่างอิสระ เช่ น มุมศิลปะ มุมภาษา มุมบทบาทสมมติ มุมธรรมชาติ เป็ นต้น สาหรับแหล่งเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยนจะ
เป็ นบริ เวณต่างๆ ในโรงเรี ยนที่ สามารถให้นัก เรี ยนได้เรี ยนรู้ ที่ส อดคล้องกับหน่ วยการเรี ยนรู ้ เช่ นโบสถ์มาแตร์
รู ปปั้ นนักบุญอัญจลา ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ลานเล่นและสนามเด็กเล่น ทั้งนี้ ได้มีการเชิญวิทยากรซึ่ งเป็ นคุณครู
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนในเรื่ องราวที่นกั เรี ยนสนใจเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังจัด
โครงการแหล่งเรี ยนรู ้หลังเลิกเรี ยนให้แก่นกั เรี ยนที่สนใจได้เลือกเรี ยนตามความสนใจ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
เช่ น Cooking วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ภาษา เป็ นต้น ขณะเดี ยวกันมีกระบวนการสร้างความรู ้ และทักษะต่างๆ
ให้กบั ครู ด้วยกันเอง เช่ น ฝ่ ายเทคโนโลยีจดั ให้มีการอบรมเกี่ ยวกับการใช้ IT เพื่อการเรี ยนการสอนให้กบั ครู การ
อบรม
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุ มชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โรงเรี ย นมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งบุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษา โดยมี ก ารประชุ ม แบ่ ง ปั น
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างครู ในระดับอนุ บาลอย่างน้อยเดื อนละ 1 ครั้ง มีการประชุ มเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลต่าง ๆ
ระหว่างครู ในระดับชั้น และครู ต่างกระดับชั้น นอกจากนี้ โรงเรี ยนมีการสื่ อสารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยน
กับ ผูป้ กครองเพื่ อการพัฒนานักเรี ยนไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ด้วยการสื่ อสารผ่านสมุ ดบอกข่าวเล่าเรื่ อง จดหมาย
หนังสื อ MD News และ Website ของโรงเรี ยน รวมไปถึงการมีเครื อข่ายผูป้ กครองที่ร่วมกับทางโรงเรี ยนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในระดับปฐมวัย
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลการดาเนิ นงาน พบว่า
1. โรงเรี ยนดาเนิ นการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายใน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทุกโครงการและทุก
กิจกรรมที่จดั ขึ้น ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
2. โรงเรี ยนมีการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก เพื่อนาความรู ้มาใช้ประโยชน์และเผยแพร่
ความรู ้ เป็ นที่พึงพอใจของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับดีเยีย่ ม
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มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้ นของการศึกษาปฐมวัย
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นได้มี ก ารจัดการศึ ก ษาเพื่ อให้บ รรลุ เป้ าหมายตามปรัช ญา วิสั ย ทัศน์ และจุดเน้น ของการศึ ก ษา
ปฐมวัย ดังต่อไปนี้
10.1 จัด โครงการ กิ จกรรมที่ ส่ งเสริ ม ให้ เด็ ก บรรลุ ตามเป้ าหมาย ปรั ช ญา วิสั ย ทัศ น์ และจุ ด เน้น การจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยมีอตั ลักษณ์ ที่แสดงถึ งความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุลิน คือ Serviam ซึ่ งเป็ น
เอกลักษณ์ ของการเป็ นผูร้ ักและรับใช้ที่มีอยู่ในนักเรี ยนมาแตร์ เดอี วิทยาลัยทุ กคน โดยมีการปลู กฝั งให้นักเรี ยนมี
Serviam ตั้งแต่ระดับชั้นอนุ บาลผ่านกิ จกรรมต่าง ๆ เช่ น กิ จกรรมแบ่งปั นฉันพี่น้องที่ นักเรี ยนได้นาเงิ นมาบริ จาค
ให้แก่ผยู ้ ากไร้เป็ นประจาทุกวันศุกร์ กิจกรรมวันฉลองพระคริ สตสมภพที่นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการพูดเชิ ญชวน
พี่ ๆ นัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมให้ น าตุ๊ ก ตาและผ้า ห่ ม มาบริ จาคร่ ว มกัน เพื่ อ มอบแก่ เด็ ก ที่ ด้อ ยโอกาสในเทศกาล
พระคริ สตสมภพ นอกจากนี้ นักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาลยังมีโอกาสร่ วมแบ่งปั นในกิ จกรรมของนักเรี ยนระดับชั้น
อื่นๆ เช่น การแบ่งปั นของมือสองร้าน Old Shop เพื่อขายในกิจกรรมยุวกาชาดสัมพันธ์ของนักเรี ยนชั้น ป.6 รางวัล
สนับสนุ นเกมของนักเรี ยนชั้น ม.3 ในงานนิ ทรรศการประจาปี การบริ จาคของเล่นของใช้ในงานวันสวยได้กุศล
รวมทั้ง ครู ไ ด้ส อดแทรกในเรื่ องของการรั ก และรั บ ใช้ในคาบจริ ยธรรม ค าสอนในหน่ วยการเรี ย นรู ้ ต่าง ๆ และ
การปฏิ บตั ิ กิจวัตรประจาวัน เช่ น การพาเพื่อนที่ เจ็บป่ วยไปห้องพยาบาล การแบ่งปั นของเล่ น การเป็ นหัวหน้า
ช่ วยเหลื อ ดู แลเพื่ อ นในห้ องเรี ย น เป็ นต้น และโรงเรี ย นยัง ให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ องของการอบรมกิ ริย ามารยาท
ความนุ่ ม นวลในกิ ริยาวาจา ความอ่ อนน้อมถ่ อมตน ซึ่ งในระดับ ชั้นอนุ บ าลมี การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
มารยาทไทยในทุกวันศุกร์ ช่วงเช้า เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจและสามารถนาไปปฏิบตั ิในชี วติ ประจาวันได้
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
10.2 ผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
จากการที่โรงเรี ยนมีการจัดหลักสู ตร กระบวนการสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
อย่างรอบด้าน ส่ ง ผลให้ บ รรลุ ตามปรั ช ญา วิสั ยทัศน์ และจุดเน้น ของโรงเรี ย น เป็ นที่ พึ งพอใจของนัก เรี ย น ครู
ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง และชุมชน
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนในระดับชั้นอนุ บาลมี Serviam รู้จกั รักและรับใช้ โดยการ
ดาเนิ นการเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และชุมชน ซึ่ งกิจกรรมต่าง ๆ ส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนบรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นที่กาหนด อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
2. ร้อยละ 97.63 ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินการในระดับดีเยีย่ ม

70

มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้ สูงขึน้
วิธีการพัฒนา
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อสนองตอบนโยบาย เกี่ยวกับการจัดศึกษาปฐมวัย
การพัฒ นาการศึ ก ษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิ รูป ในระดับ ชั้น อนุ บ าลได้ดาเนิ น การผ่า น
กิจกรรมดังต่อไปนี้
 กิจกรรมต้นไม้คาศัพท์ มุ่งเน้นในการปลูกฝั งให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักการอ่านเพื่อเป็ นพื้นฐานในการ
รู ้จกั แสวงหาความรู ้และนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
 กิ จกรรมPortfolioของฉัน มุ่ งเน้น ให้ นัก เรี ย นรู ้ สึ ก เป็ นเจ้าของการเรี ย นรู ้ ข องตนเอง ฝึ กทัก ษะ
การสั งเกต การคิ ดวิเคราะห์ และการประเมิ น ผลงาน เพื่ อน าไปสู่ แ นวทางในการพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ อ งและเกิ ด
ความภาคภูมิใจในตนเอง
 กิจกรรมเรี ยนรู ้เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ยน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความ
เป็ นไทย เกิดความภาคภูมิใจ และพร้อมเปิ ดใจเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายของประเทศใน
กลุ่มอาเซี ยน เพื่อส่ งผลให้เกิดความร่ วมมือและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีสันติ
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
จากการประเมิ นผลกิ จกรรมต้นไม้คาศัพท์ กิ จกรรมPorfolioของฉัน และกิ จกรรมเรี ยนรู ้ เอกลักษณ์
ไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ยน พบว่า ทุกกิจกรรมดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย โดยผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และผูป้ กครองได้
มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรม และมี ระบบวงจรคุ ณภาพ (PDCA) ในการติ ดตามและประเมิ นผลเพื่อนาสู่ การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินการ
โรงเรี ยนจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสนองตอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและแนวทาง
ปฏิรูปโดยผลการดาเนินการบรรลุเป้ าหมายร้อยละ 93.33 และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 95.27 มีความพึงพอใจต่อผล
การดาเนินการในระดับดีข้ ึนไป ส่ งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ 11 อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนมี ก ระบวนการพัฒ นาผูเ้ เรี ย นด้วยวิธี ก ารที่ หลากหลาย จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมเสริ มต่างๆให้เป็ นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ของหลักสู ตร ด้วยการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
กับนักเรี ยน เน้นให้ผเู้ รี ยนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนทักษะที่สาคัญตามหลักสู ตร
และทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ Mater Dei Learning Cycle ในการจัดการเรี ยนการสอน ภายใต้แนวคิด
71

TLLM สอนให้น้อยลง เรี ยนรู ้ ให้มากขึ้นและใช้กรอบความคิดแบบ Induction ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นจากกระบวนการ
เรี ยนการสอนที่ปรากฏในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู้
ของตนเองเต็มตามศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งการพัฒนาความสามารถทางวิชาการใน
ระดับประถมศึกษาจะเน้นเรื่ องของการอ่านออก เขียนได้ต้ งั แต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 1 ยังเน้นการใช้คาถามเพื่อ
พัฒ นาทัก ษะการคิ ด ค านวณตามเกณฑ์ ข องแต่ ล ะระดับ ชั้น ของนัก เรี ย น ผ่านทางกิ จกรรมต่ างๆ ท าให้ นัก เรี ย น
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจและสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย ส่ วนในระดับมัธยมศึกษา
นอกจากจัดการเรี ยนการสอนตามรายวิชาพื้นฐาน ยังจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายตอบสนองความสนใจ
ความถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยนทั้งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและดนตรี
โดยครู ทุกคนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้โปรแกรม MathsWhizz เพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะทางด้า นคณิ ต ศาสตร์ เป็ นภาษาอัง กฤษ มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละแหล่ ง สื บ ค้น ข้อ มู ล และจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเองตามหลักการของการศึกษาคาทอลิกที่
ให้ ค วามส าคัญ ทั้ง Head , Heart และ Hand จัด การเรี ย นรู ้ ผ่านประสบการณ์ จ ริ ง โดยใช้ Project based , Problem
based และ Cooperative Learning เป็ นการฝึ กทักษะของการทางานอย่างเป็ นระบบและเป็ นขั้นตอน สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น พร้อมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นทั้งผูน้ าและผูต้ ามที่ดี และจัดสอนวิชา
คาสอนคริ สตศาสนาและจริ ยศึกษาอย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่เน้นความรู ้คู่คุณธรรม
บูรณาการคุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระวิชาและทุกกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วย
กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ มี คุ ณ ค่ าที่ ดีงาม รู ้ เท่ าทัน ความเป็ นไปของโลกและพหุ วฒั นธรรม เป็ นพลเมื องที่ มี ค วาม
รับผิดชอบ เกิดทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ตัดสิ นด้วยมโนธรรมที่เที่ยงตรงและมีทกั ษะชีวิต ร่ วมรณรงค์ในประเด็น
ทางสังคม “อ่อนโยน และสุ ภาพถ่อมตน” ผ่านทางกิจกรรมเสริ มต่างๆ เช่น กิจกรรมวันวิชาการในหัวข้อ “Be a hero
- stop a bully” เพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นรู้ จกั คิ ด ถึ ง ผูอ้ ื่ น เห็ น คุ ณ ค่ า และเคารพในศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ ความเชื่ อ และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างของศาสนาบนพื้นฐานของความเป็ นจริ ง ปราถนาดีต่อผูอ้ ื่นและปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความสุ ภาพ
อ่อนโยน ตระหนักถึงความถูกต้อง การใช้เหตุผล มองโลกในแง่ดี แต่รู้เท่าทันในการป้ องกันตนเองจากการล่อลวง
การข่มเหงรังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง และสามารถเผชิ ญกับสถานการณ์ ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ โรงเรี ย นยังส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมโดย
สอดแทรกเข้าไปในการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่ างๆ เช่ น วิชาวิทยาศาสตร์ และสังคมศึก ษา เป็ นต้น และผ่าน
ทางการดาเนิ นงานของสภานักเรี ยนซึ่ งได้จดั กิ จกรรมรณรงค์เพื่อให้นักเรี ยนตระหนัก ถึ งคุ ณค่าของพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม โดยเป็ นแบบอย่างที่ดีและแนะนาเชิญชวนให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
จากการพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ พบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านได้คล่องและเขียนสื่ อสาร
ได้ดีตามมาตรฐานในแต่ละระดับชั้น สามารถสื่ อสารได้ท้ งั ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นโดย
คานึ งถึ งหลักประชาธิ ปไตย รั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ นและยอมรั บในความแตกต่าง สามารถทางานอย่างเป็ น
ระบบ รู้ จกั วางแผน ดาเนิ น งานเป็ นขั้น ตอน ประเมิ นผลและแก้ปั ญหาได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออก พร้ อม
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน พูดคุยวิเคราะห์และสรุ ปสังเคราะห์สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ รู ้เท่าทันสื่ อและ
สั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว รู ้ และตระหนัก ถึ งโทษและพิ ษ ภัยต่ างๆ รู้ จกั ดู แลตนเองตนเองให้มี สุ ขภาพ
แข็งแรง รั กษาสุ ขภาพอนามัยส่ วนตนและเข้าร่ วมกิ จกรรมการออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ มี ส่ วนร่ วมในการ
เผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม ใช้ทกั ษะการไตร่ ตรอง ในการตัดสิ นใจที่ยนื หยัดการ
ปฏิบตั ิความดีงามบนบรรทัดฐานของศาสนาและศีลธรรมอันดี ร่ วมสร้ างสรรค์กิจกรรมรับใช้สังคมและร่ วมกัน
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะสาคัญตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดซึ่ งได้แก่ ความสามารถใน
การสื่ อสาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ปั ญหา ความสามารถในการใช้ท กั ษะชี วิตและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ระดับดีข้ ึนไป รวมถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่เกิดแก่ผเู ้ รี ยนและมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปและมีวฒ
ุ ิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับ
ช่วงวัย ทั้งนี้มีผลการดาเนินงานเป็ นที่ประจักษ์ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้
ตารางที่ 30 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความสามารถในการการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ระดับดีข้ ึนไป ปี การศึกษา 2560
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
145
144
150
146
139
150
141
144
145
163
178
171

ดีเยีย่ ม
110
122
145
34
81
112
73
88
100
142
138
128
ร้ อยละเฉลีย่

จานวนนักเรียน
ตามระดับคุณภาพ
ดี
ผ่าน ไม่ ผ่าน
35
0
0
22
0
0
5
0
0
112
0
0
51
7
0
37
1
0
66
3
0
55
1
0
44
1
0
20
1
0
39
1
0
40
3
0

ร้ อยละของนักเรียน
ทีม่ ีผลการประเมิน
ระดับดีขนึ้ ไป
100.00
100.00
100.00
100.00
94.96
99.33
98.58
99.31
99.31
99.39
99.44
98.25
99.06

จากตารางแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ปี
ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 ในภาพรวมมีคุณภาพระดับดีเยีย่ ม
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ตารางที่ 31 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความสามารถในการการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1

ดีเยีย่ ม
75.86

ดี
24.14

ผ่าน
0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 2

84.72

15.28

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 3

96.67

3.33

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 4

23.29

76.71

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 5

58.27

36.69

5.04

ประถมศึกษาปี ที่ 6

74.67

24.67

0.67

แผนภู มิที่ 10 แสดงร้ อยละของนักเรี ยนที่ มี ผลการประเมิ นความสามารถในการการอ่าน คิ ดวิเคราะห์ และเขี ยน
จาแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560
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ตารางที่ 32 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความสามารถในการการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560
ระดับชั้น

ดีเยีย่ ม

ดี

ผ่าน

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

51.77

46.81

2.13

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

61.11

38.19

0.69

มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4

68.97

30.34

0.69

87.12

12.27

0.61

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

77.53

21.91

0.56

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

74.85

23.39

1.75

แผนภูมิที่ 11 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความสามารถในการการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560
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ตารางที่ 33 แสดงผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2560

ระดับชั้น

จานวนนักเรียน(คน)
ตามระดับคุณภาพ
ดีเยีย่ ม ดี
ผ่าน ไม่ ผ่าน
145
110
35
0
0
144
122
22
0
0
150
145
5
0
0
146
34
112
0
0
139
81
54
4
0
150
112
37
1
0
141
73
67
2
0
144
88
55
1
0
145
100
44
1
0
163
142
20
1
0
178
138
39
1
0
171
128
41
2
0
ร้ อยละเฉลีย่

จานวน นักเรียน
ทั้งหมด(คน)

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

ร้ อยละของนักเรียน
ทีม่ ีผลการประเมิน
ระดับดีเยีย่ มขึน้ ไป
100.00
100.00
100.00
100.00
97.12
99.33
99.29
99.31
99.31
99.39
99.44
98.83
99.34

จากตารางแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้าน ซึ่ งได้แก่ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 มีคุณภาพระดับดีเยีย่ ม
ตารางที่ 34 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1

ดีเยีย่ ม

ดี

ผ่าน

75.86

24.14

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 2

84.72

15.28

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 3

96.67

3.33

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 4

23.29

76.71

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 5

58.27

38.85

2.88

ประถมศึกษาปี ที่ 6

74.67

24.67

0.67
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แผนภูมิที่ 12 แสดงการปรี ยบเทียบร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามระดับคุณภาพ

ตารางที่ 35 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

ดีเยีย่ ม
51.41

ดี
47.18

ผ่าน
1.41

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

61.11

38.19

0.69

มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4

68.97

30.34

0.69

87.12

12.27

0.61

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

77.53

21.91

0.56

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

74.85

23.98

1.17
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แผนภูมิที่ 13 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามระดับคุณภาพ

ตารางที่ 36 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ( O-NET ) ระดับดีข้ ึนไป
(สู งกว่าขีดจากัดล่าง) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560
ผลการทดสอบระดับดีขนึ้ ไป (สู งกว่ าขีดจากัดล่ าง)
ปี การศึกษา 2560
ประถมศึกษาปี ที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนผู้
เข้ าสอบ
(คน)

ระดับดี
ขึน้ ไป
(คน)

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

148

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

ร้ อยละ

จานวนผู้
เข้ าสอบ
(คน)

ระดับดี
ขึน้ ไป
(คน)

135

91.22

144

148

134

90.54

148

129

สังคมศึกษา ฯ

-

ภาษาอังกฤษ

148

ร้ อยละเฉลีย่ ทุกกลุ่มสาระ
ร้ อยละเฉลีย่ ของผู้เรียน ป.6
ม.3 และม.6 ที่ได้ ระดับดี
ทุกกลุ่มสาระ

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

ร้ อยละ
เฉลีย่

ร้ อยละ

จานวนผู้
เข้ าสอบ
(คน)

ระดับดี
ขึน้ ไป
(คน)

ร้ อยละ

136

94.44

152

147

96.71

94.14

144

126

87.50

163

134

82.21

86.59

87.16

144

117

81.25

152

113

74.34

80.86

-

-

-

-

-

166

142

85.54

85.54

145

97.97

144

143

99.31

160

159

99.38

98.89

91.72

90.63

87.64

89.75
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ตารางที่ 37 ตารางแสดงจานวนและร้อยละของนักเรี ยนโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล เอกชน และศึกษาต่อต่างประเทศ ปี การศึกษา 2557 - 2559
จานวนนักเรียนทีศ่ ึกษาต่ อในระดับอุดมศึกษา

ปี การศึกษา

จานวนนักเรียน
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
ทั้งหมด
จานวน
ร้ อยละ

มหาวิทยาลัยเอกชน

ศึกษาต่ อต่ างประเทศ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

2557

182

159

87.36

18

9.89

5

2.75

2558

160

146

91.25

7

4.38

7

4.38

2559

169

150

88.76

12

7.10

7

4.14

หมายเหตุ : ปี การศึกษา 2560 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

จากตารางที่ 37 จะเห็นว่านักเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยมีความรู ้ และทักษะเป็ นอย่างดี จึงสามารถเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา เฉพาะอย่างยิง่ มหาวิทยาลัยของรัฐในเปอร์ เซ็นที่สูงเป็ นที่น่าพอใจอย่างยิง่
ตารางที่ 38 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดีขนึ้ ไป
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6
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
ร้ อยละของนักเรียน
ตามระดับคุณภาพ
ทีม่ ีผลการประเมิน
ระดับดีขนึ้ ไป
ดี
ผ่าน ไม่ ผ่าน
0
0
0
100.00
0
0
0
100.00
0
0
0
100.00
0
0
0
100.00
4
0
0
100.00
0
0
0
100.00
1
0
0
100.00
0
0
0
100.00
0
0
0
100.00
2
1
0
99.39
3
0
0
100.00
6
0
0
100.00
99.95

จานวน นักเรียน
ทั้งหมด
145
144
150
146
139
150
141
144
145
163
178
171

ดีเยีย่ ม
145
144
150
146
135
150
140
144
145
160
175
165
ร้ อยละเฉลีย่
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จากตารางที่ 38 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 มีคุณภาพระดับดีเยีย่ ม
ตารางที่ 39 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1

ดีเยีย่ ม
100.00

ดี
0.00

ผ่าน
0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 2

100.00

0.00

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 3

100.00

0.00

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 4

100.00

0.00

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 5

97.12

2.88

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 6

100.00

0.00

0.00

แผนภูมิที่ 14 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามระดับคุณภาพ
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ตารางที่ 40 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

ดีเยีย่ ม
99.29

ดี
0.71

ผ่าน
0.00

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

100.00

0.00

0.00

มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4

100.00

0.00

0.00

98.16

1.23

0.61

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

98.31

1.69

0.00

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

96.49

3.51

0.00

แผนภูมิที่ 15 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามระดับคุณภาพ
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ตารางที่ 41 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ผลการ
ประเมิน
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ระดับดี 1.87 1.35 2.56 13.83 16.86 15.61 9.12 13.44 11.88 12.25 14.1 77.73
ระดับดีเยีย่ ม 98.13 98.65 97.44 86.17 83.14 84.39 90.88 86.56 88.12 87.75 85.90 22.27
แผนภูมิที่ 16 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่นของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามระดับคุณภาพ
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ตารางที่ 42 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับดี
ระดับดีเยีย่ ม

ร้อยละของนักเรี ยนที่มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
22.4 43.6 27.9 32.5 49.4 41 38.8 51.7 50.7 45.5 50.7 46.7
77.6 56.4 72.1 55.0 32.9 41.0 41.3 37.9 32.0 29.5 35.6 24.4

แผนภูมิที่ 17 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ธรรมชาติ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
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ตารางที่ 43 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ระดับดี
ระดับดีเยีย่ ม

ป.1
13.8
76.3

ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
50.0 36.7 33.8 53.2 46.2 36.3 41.4 41.3 52.3 39.7
50.0 63.3 57.5 34.2 39.7 31.3 39.7 33.3 23.9 35.6

ม.6
41.1
25.6

แผนภูมิที่ 18 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ

จุดเด่ น
นักเรี ยนมีทกั ษะในการสังเกต อ่าน ฟั ง พูด เขียนสื่ อความได้เหมาะสมกับวัย สามารถตั้งคาถามเพื่อค้นหา
ความรู ้เพิ่มเติม รักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยเฉพาะจากทางสื่ อเทคโนโลยี ผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยกันเป็ น ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอ
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ผลงานได้อย่างน่าชื่นชม มีพฒั นาการมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรี ยนมีความคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งด้วยวาจาและเขียนเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร สามารถทางานร่ วมกันและนาเสนอผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มี ข้ นั ตอนในการนาเสนอวิธีคิด
หรื อวิธีแก้ปัญหาที่ตนใช้ ร่ วมกันวางแผนงานและดาเนิ นการจนสา เร็ จ มีความมุ่งมัน่ ทางานอย่างมี ความสุ ขและ
ภูมิใจในผลงาน
นักเรี ยนมีสุขภาวะที่ดี มี สุนทรี ยภาพ ทักษะในการแสวงหาความรู้ ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบคิ ดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ และแก้ปั ญ หาได้อย่างมี ส ติ มี เหตุ มี ผ ล
มีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และ มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
นักเรี ยนมีทกั ษะชี วิตในการดูแลตนเอง สามารถเอาตัวรอดจากภัยต่างๆ (Survival Skill) เช่ น รู ้ จกั ป้ องกัน
ตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าของตนเอง มีความเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ มีความมัน่ ใจในการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรู ้จกั ให้เกียรติผอู ้ ื่น อีกทั้งยอมรับความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การพัฒนาการรักการอ่านให้กว้างขวาง และเข้มข้นยิง่ ขึ้น
2. การมีสติ ความยับยั้งชัง่ ใจและใช้วจิ ารณญาณในการใช้สื่อสังคม
3. ความร่ วมมือของนักเรี ยนในการสร้างสม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ตนเอง โดยเฉพาะความตรงต่อ
เวลา ความซื่ อสัตย์สุจริ ต กิริยาวาจา และความมีวนิ ยั ในตนเอง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผา่ นมา รวมทั้งวิเคราะห์โอกาส ข้อจากัด และศักยภาพ
ของโรงเรี ยน เพื่ อนามาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน ดังปรากฏในแผนพัฒนาโรงเรี ยน ซึ่ งแสดงถึ ง
ทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนในอนาคตที่สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนและชุ มชน โดยศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ จากผลการนิ เทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการ
ระดมความคิ ดเห็ นจากการประชุ ม ของทุ กฝ่ ายที่มี ส่ วนร่ วมในการรับ ผิดชอบดาเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่ ด้วย
กระบวนการ Continue - Start - Stop โดยจัดให้มีการนาเสนอผลการดาเนิ นงานเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน และร่ วมกันใน
การพิจารณากาหนดเป้ าหมายและปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นาสู่ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
เพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ภายใต้การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้อง
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ผลการดาเนินการ
1. โรงเรี ยนมี ก ารก าหนดเป้ าหมาย วิสั ยทัศ น์ และพัน ธกิ จที่ ส อดคล้องกับ นโยบายการปฏิ รูปการศึ ก ษา
แผนการศึกษาชาติ แผนการศึกษาคาทอลิกและความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน
2. โรงเรี ยนมี แผนดาเนิ นการพัฒนาคุ ณภาพการบริ 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 วมในการวางแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา 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 นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาคาทอลิกอย่างแท้จริ ง
จุดเด่ น
โรงเรี ยนมีการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ นระบบ มีรูปแบบการบริ หารแบบกระจายอานาจ เน้นการมี
ส่ วนร่ วมของบุ คลากร และหน่ วยงานภายนอกเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ ก ษา ผ่านการสร้ างเครื อข่ายทาง
การศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กบั ชุ มชน ใช้แนวคิดการพัฒนาผ่านกระบวนการ Continue-Start-Stop และ
หลักการของ See-Judge-Act ในการปรับปรุ งพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เพื่อการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ของหลักสู ตรสถานศึกษา ครู ผสู้ อนสามารถจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบ MDLC ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการใช้ IT ในการจัดการเรี ยนการสอน มีการนิ เทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนิ นงาน
จัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และนาผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปี การศึกษาต่อไป
จุดทีค่ วรพัฒนาต่ อไป
1. จัดการบริ หารทุกด้าน ให้เป็ นระบบที่มีความชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ ายมีความเข้าใจตรงกัน การ
การดาเนินการมีประสิ ทธิภาพ
2. การพัฒนาให้ ICT มีส่วนในการจัดการเรี ยนรู ้ และการบริ หารงาน มากยิง่ ขึ้น
3. สร้างความคืบหน้าในการเป็ นโรงเรี ยนสี เขียว
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยจัดให้มี
กระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม กระบวนการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บท
ของชุ มชนและท้องถิ่น มีระบบการประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
1. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ สร้ างโอกาสให้ผูเ้ รี ยนทุ กคนมี ส่วนร่ วม ภายใต้โครงการติดตาม
ความเข้มข้นของทุ ก กลุ่ มสาระ โครงการสร้ างเสริ ม ความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันในการดู แลและพัฒนานักเรี ยน และ
โครงการ Individualized Learning Program โครงการทักษะการสื่ อสารอย่างอ่อนโยน ซึ่ งโครงการเหล่ านี้ มุ่งเน้น
พัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ช่วยให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้คน้ พบจุดแข็ง จุดอ่อน ความสามารถ ความถนัด ตระหนักใน
ศักยภาพและมุ่งมัน่ พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ งผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้ อหาสาระ
กิ จกรรมที่ ส อดคล้องกับ ความสนใจและความถนัดเป็ นรายบุ คคลอย่างเป็ นรู ปธรรมผ่านกิ จกรรมชมรม โดยใน
ปี การศึกษานี้ มีกิจกรรมชมรมระดับประถมศึกษาจานวน 26 ชมรมและมัธยมศึกษาจานวน 37 ชมรม กิจกรรมงาน
ยุวกาชาดสัมพันธ์ กิ จกรรม IEP Program และกิ จกรรม Individualized Learning Session ซึ่ งผูเ้ รี ยนได้ตระหนักใน
ศักยภาพของตน ได้ร่วมกับผูส้ อนแสวงหาวิธีการเรี ยนรู ้ (learning style) ของตน กิจกรรมสัมภาษณ์อาชี พต่างๆของ
นักเรี ยนม.4 โดยเปิ ดโอกาสให้สัมภาษณ์สุภาพสตรี ในอาชีพที่นกั เรี ยนสนใจ และสามารถเลือกเข้าร่ วมกิจกรรมตาม
ความสนใจและความถนัดของตนเอง เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบตั ิจริ งด้วยวิธีการ
และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สรุ ปองค์ความรู ้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็ นอย่างดีผา่ นกิจกรรม
Social Studies Camp ค่ า ยดาราศาสตร์ ค่ า ยคณิ ต ศาสตร์ ค่ า ยเชี ย งค า ค่ า ยปิ ยมาตย์ โครงงานอาชี พ (SME)
โครงการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ที่ ประเทศออสเตรเลี ย รุ่ นที่ 4 โครงการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ด้านดนตรี ที่ประเทศญี่ ปุ่น
การขับร้องประสานเสี ยงที่โรงพยาบาลตารวจ การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรี ไทยที่บา้ นบางแค บ้านสุ ทธาวาส เฉลิม
พระเกี ยรติ ฯ กิ จกรรมวันกี ฬ าสี สัม พันธ์ กิ จกรรม Sharing Happiness กิ จกรรม Science Show เป็ นต้น จัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ สามารถนาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู ้ จากสื่ อเทคโนโลยีดว้ ยตนเองอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง จัดให้มีคาบส่ งเสริ มการอ่านในระดับประถม
โครงการสร้างทักษะการงานและเทคโนโลยีเพื่อให้ผูเ้ รี ยนใช้ IT ให้เป็ นแหล่งความรู ้ สร้ างชิ้ นงานของตน งาน
นิทรรศการโรงเรี ยนภายใต้หวั ข้อรณรงค์ อ่อนโยน และสุ ภาพถ่อมตน (Gentleness and Humility) กิจกรรมวันพระ
คริ สตสมภพ กิจกรรมการแสดง A Musical Journey : Music Everlasting กิจกรรม Recital ของนักเรี ยนศิลป์ ดนตรี
กิ จกรรม Speech competition ,Writing Showcase จัด ให้ มี ก ารฝึ กทัก ษะการสื่ อสารโดยจัด กิ จกรรมอ่ อนโยนไม่
อ่อนแอ ขัดแย้งไม่ขดั ใจ และกิ จกรรมก้าวอย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนานักเรี ยนเป็ นรายบุ คคลเช่ น ฝึ กทักษะการ
นาเสนอประสบการณ์รายบุคคลของนักเรี ยนป.6-ม.3 จากกิจกรรมมัคคุเทศก์นอ้ ย กิจกรรมพิพิธภัณฑ์สะสมความสุ ข
ของนักเรี ยน กิ จกรรมอาชี พสร้ างสุ ข บุ คคลสร้ างแรงบันดาลใจ กิ จกรรมเส้นทางสร้ างสรรค์ สานฝั นสู่ การเรี ยน
นอกจากนี้ยงั จัดให้มีวชิ าเลือกเสรี ท้ งั ด้านภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับคณะที่ตอ้ งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรี ยนรู ้และทักษะด้านต่างๆ มีกิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรี ยนการสอนสู่ ความเป็ นสหวิทยาการ มีโครงการบูรณาการ คณิ ต+วิทย์+IT พัฒนาหลักสู ตรร่ วมกัน จัดให้มีการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบ TLLM (Teach Less Learn More) บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ ผ่านกิจกรรม วันวิชาการ
ภายใต้หวั ข้อรณรงค์ อ่อนโยน และสุ ภาพถ่อมตน (Gentleness and Humility) การแสดง “To Dream the Impossible
Dream Concert” กิ จ กรรมทัศ นศึ ก ษาตั้ง แต่ ช้ ั น ป.3-ม.3 กิ จ กรรมการเตรี ย มตัว สั ม ภาษณ์ สู่ ก ารศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนชั้นม.6
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู้ โดยสภานักเรี ยนร่ วมรณรงค์การไม่กลัน่ แกล้งรังแกกัน การอนุ รักษ์และดูแลสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน เช่ น
การใช้น้ าและไฟฟ้ าอย่างรู ้ คุ ณ ค่ า ลดการใช้ก ระดาษทิ ช ชู กิ จกรรมการแยกขยะ กิ จกรรมตรวจความสะอาด
ห้องเรี ยน โรงอาหารและบริ เวณโรงเรี ยน กิ จกรรมตาวิเศษ กิ จกรรมอาสาจราจร นอกจากนั้นในการจัดการเรี ยน
การสอนมีการบูรณาการหัวข้อการอนุ รักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่า มีกิจกรรมแก้ปัญหาร่ วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวติ และสมรรถนะของนักเรี ยน
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม มีการนาผลจากการนิ เทศและวิจยั มาพัฒนา
การจัดการเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป เช่น งานวิจยั เรื่ อง การแก้ปัญหาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดย
เพิ่ มเวลาอ่ านและเขี ยนหนังสื อหลังเลิ กเรี ยน งานวิจยั เรื่ องการใช้ Rubricในการประเมินงานทัศนศิลป์ เรื่ องงาน
ออกแบบสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน และงานวิจยั เรื่ อง การเสริ มสร้ างความรู ้ สาระท้องถิ่ น โดยใช้สื่อการสอนเรื่ อง
สถานี รถไฟหัวลาโพง เป็ นต้น มีกิจกรรมนิ เทศการสอนเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการจัดการเรี ยนการสอน ครู ได้รับการ
นิเทศในชั้นเรี ยนอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยึดโยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนมีหลักสู ตรท้องถิ่น หลักสู ตรอัญจลาและมี
การบูรณาการคุ ณค่าพระวรสารในการเรี ยนการสอน และกิ จกรรมต่างๆ เช่ น ผ่านกิจกรรมค่ายยุวกาชาดตั้งแต่ช้ นั
ป.5 - ม.6 กิ จกรรมสังคมสงเคราะห์ต้ งั แต่ ป.6 - ม.6 ทัศนศึกษาตั้งแต่ ป.3 - ม.3 เช่น พระราชวังบางปะอิน ตลาด
โก้งโค้ง บริ เวณรอบเกาะรั ตนโกสิ น ทร์ ท้องฟ้ าจาลอง อุ ท ยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติ สิ ริน ธร เรี ย นรู้ วิถี ชีวิต
พื้ น บ้านของช่ างปู น ปั้ นเมื อ งเพชร จัง หวัด เพชรบุ รี อัม พวาชัย พัฒ นานุ รัก ษ์ จ.สมุ ท รสาคร พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (องค์การมหาชน ) หอศิลป์ วัฒนธรรมกรุ งเทพฯ พิพิธภัณฑ์ไปรษณี ยา
กรไทย พิพิธภัณฑ์วดั ไตรมิตร ศูนย์ประวัติศาสตร์ เยาวราช การมีส่วนร่ วมในริ้ วขบวนพระราชพิธีถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็ นต้น
ชุ มชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็ นหรื อร่ วมจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง
มีคณะกรรมการชุ มชนหลังสวน คณะอนุ กรรมการฝ่ ายวิชาการ ของสมาคมนักเรี ยนเก่าฯ และกิจกรรมคุณแม่อาสา
สมาคมผูป้ กครองและครู ฯ ซึ่ งมีการประชุมสม่าเสมอเดือนละครั้ง ประเด็นสาคัญ คือการให้การสนับสนุนโรงเรี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพตามหัวข้อการประชุม เช่น การจัดการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
เพิ่ ม ทักษะความสามารถในการสื่ อสาร หลัก สู ตรที่ ปรั บด้วยหลัก Teach Less Learn More งานวิจยั ในชั้น เรี ย น
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เป็ นต้น มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึ กภาคปฏิบตั ิในหัวข้อต่างๆ เช่น มารยาทสากลในการรับประทานอาหาร
มารยาทการใช้ต ะเกี ย บ การบรรยายให้ ก ับ ผูป้ กครองในหัว ข้อ “ เลี้ ย งลู ก อย่างไรให้ มี ค วามเข้ม แข็ งทางใจใน
สังคมไทยยุค 4.0 ” การบรรยายอาชี พ การบรรยายเรื่ อง “การทุ จริ ตคอรัปชัน่ ” การบรรยายหัวข้อ Be a Buddy :
Not a Bully และเข้าร่ วมงาน Good Society Expo เกี่ ยวกับ การรณรงค์ต่อต้านคอร์ รัป ชั่นและความเหลื่ อมล้ าทาง
การศึกษา
3. การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ มีกิจกรรม
พัฒ นาการวัด และประเมิ น ผลให้ มี ค วามหลากหลายและเน้ น การพัฒ นาผู ้เรี ย นมากกว่ า คะแนน เป็ นการ
ประเมินผูเ้ รี ยนจากสภาพจริ ง ครู ใช้วธิ ี การประเมินที่หลากหลายและเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู ได้รับ
การอบรมเรื่ องการออกข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิด ประเมินจากกระบวนการเรี ยนรู ้ จากผลงานหรื อชิ้นงานโดยมี
การประเมินเป็ นระยะตลอดการทาผลงานนั้น ประเมินด้านทักษะภาคปฏิบตั ิเน้นประเมินพัฒนาความก้าวหน้าของ
ทักษะนั้นๆ ประเมิ น ด้านความรู ้ โดยใช้แบบทดสอบที่ เน้นการอ่านคิ ดวิเคราะห์ โดยมี ข้ นั ตอนตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็ นระบบ เน้นการเรี ยนรู ้ระหว่างภาคเรี ยนมากกว่าการประเมินผลปลายภาค มีการแบ่งอัตราส่ วนการ
วัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ระหว่างภาคเรี ยน กลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยนอย่างชัดเจน ใช้เครื่ องมือและ
วิธี ก ารวัดและประเมิ นผลที่ เหมาะสมกับ เป้ าหมาย และการจัดการเรี ยนการสอน มี โครงการพัฒ นาเกณฑ์ ก าร
ประเมินโดยใช้ rubric แบบประเมิน Rubric แบบทดสอบ การประเมินตามสภาพจริ ง ผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล ครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิน ผูม้ ีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆร่ วม
ประเมิน เช่ น เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ ผูป้ กครองอาสา วิทยากร ผูป้ กครอง คณะอนุ กรรมวิชาการของสมาคม
นักเรี ยนเก่ าฯ เป็ นต้น และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนนาไปพัฒนาตนเอง ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและครู
รับทราบผลการประเมินร่ วมกันเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ตรงตามเป้ าหมายโดยมีการรายงานผลการเรี ยนรู ้เป็ นระยะตลอด
ปี การศึกษา อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
ผลการดาเนินการ
ผลจากการดาเนิ น งาน / โครงการ / กิ จกรรมดัง กล่ า วข้างต้น ส่ งผลให้ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องมี ความพึ งพอใจต่ อ
กระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม คิดเป็ นร้อยละ 88.45 การจัดการเรี ยนที่ยึดโยง
กับ บริ บ ทของชุ ม ชนและท้องถิ่ น คิดเป็ นร้ อยละ 89.96 และ การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของ
ผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิภาพคิดเป็ นร้อยละ 89.60
จุดเด่ น
ความร่ วมมือและอุทิศตนของบุคลากรในการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาของโรงเรี ยน มีความมุ่งมัน่ ในการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญอย่างต่อเนื่ องโดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมใน
กิจกกรรมตามศักยภาพ ได้เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ ง และเรี ยนรู้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริ ม
การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ซ่ ึ งกันและกัน การกาหนดกิ จกรรมต่างๆของกลุ่ มสาระ
ที่ เอื่ อต่อการแสวงหาความรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู ้ ที่ หลากหลาย สามารถใช้สื่ อเทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ และนาเสนอ
ผลงาน รวมทั้งส่ งเสริ มการคิดด้วยการใช้คาถามแบบโสเครติส
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จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การนากระบวนการ MDLC มาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในทุกๆด้าน
2. การพัฒนาหลักสู ตรโดยเน้นให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเป็ นและกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู้
3. ส่ งเสริ มการคิดด้วยการใช้คาถามที่กระตุน้ ทักษะการคิดให้มากขึ้น
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนได้กาหนดเป็ นพันธกิจเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการในแผนพัฒนาโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2556 2560 โดยระบุไว้ในแผนงานที่ 3.4 การจัดระบประเมินภายในที่มีประสิ ทธิภาพ โดยดาเนินการตามแนวการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 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
จากการที่ โรงเรี ย นตระหนักถึ งความส าคัญของการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ งจัดให้มี กิ จกรรมสร้ าง
ความเข้าใจถึงแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้กบั ครู ทุกคนในโรงเรี ยน เพื่อให้คณะครู และบุคลากร
ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องมี ความเข้าใจการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
และแต่ งตั้งคณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในของโรงเรี ยนให้ป ฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิ น
คุ ณภาพภายในตามมาตรฐานของโรงเรี ยนและสพฐ. โดยใช้เครื่ องมื อในการเก็ บ ข้อมู ลที่ หลากหลาย เช่ น แบบ
ประเมินการดาเนิ นงาน/โครงการ/กิจกรรม แบบบันทึกหลังสอน แบบประเมินความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ย นโดยนัก เรี ย น ครู แ ละผู้ป กครอง แบบประเมิ น ตนเองเป็ นรายบุ ค คลของครู เป็ นต้น น าเสนอผลการ
ดาเนิ นงานต่อฝ่ ายบริ หารภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรี ยนจะทาการประมวลผล
การดาเนิ นงานในแต่ละมาตรฐานและสรุ ปผลการดาเนินงานเพื่อ จัดทารายงานการประเมินตนเองนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารโรงเรี ยนเพื่ออนุมตั ิ ในการนาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
จากกระบวนการพัฒนา พบว่า โรงเรี ยนมีการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัด การศึ ก ษาตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในที่ ร ะดับ ดี เยี่ ย ม
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับ ดี
เยีย่ ม
จุดเด่ น
โรงเรี ยนให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงเน้นให้แต่ละทีมชั้น และแต่ละกลุ่มสาระ
วิชา รวมทั้งกลุ่มงานต่างๆ มีการประชุ มและติดตามการดาเนิ นงานเป็ นระยะอย่างต่อเนื่ องเพื่อการแก้ไข ปรับปรุ ง
และนาข้อมูลที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานต่อไปในปี การศึกษาหน้า
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. โรงเรี ยนจัดให้มี ก ารนิ เทศติ ดตามการดาเนิ นงานต่างๆ แต่การให้ขอ้ มู ลย้อนกลับเพื่ อการพัฒนายังค่อน
ข้างน้อย โดยเฉพาะในส่ วนของข้อเสนอแนะ ดังนั้นฝ่ ายต่างๆควรแจกแจงสิ่ งที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะให้ชดั เจน
เพื่อให้การดาเนินการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สรุ ปผลการประเมินในภาพรวมของโรงเรี ยน
จากการประเมินผลการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น ในปี การศึกษา 2560 สามารถสรุ ประดับคุณภาพตัวบ่งชี้
และระดับคุณภาพมาตรฐานของระดับปฐมวัย ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุ ณภาพการศึ กษาพ.ศ.
2553 (ปรับปรุ งใหม่) และระดับคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 ได้ดงั แสดงในตารางที่ 44 และตารางที่ 45
ตารางที่ 44 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับปฐมวัย ปี การศึกษา 2560
จานวน
ร้ อยละ/
คะแนน
ค่ านา้ หนัก
นักเรียน /ครู ระดับทีไ่ ด้
ทีไ่ ด้
20.00
19.67
5.00
4.82
110
91.67
1
0.92
117
97.50
1.5
1.46
119
99.17
1.5
1.49
114
95.00
1
0.95
5.00
4.97
120
100.00
1
1.00
120
100.00
1
1.00

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั
มาตรฐานด้ านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านร่ างกาย
1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็ นไปตามเกณฑ์
1.2 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านอารมณ์ และจิตใจ
2.1 ร่ าเริ ง แจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
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ระดับคุณภาพ
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

จานวน
นักเรียน /ครู
118
119

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั

ร้ อยละ/
คะแนน
ค่ านา้ หนัก
ระดับทีไ่ ด้
ทีไ่ ด้
98.33
1
0.98
99.16
2
1.98
5.00
4.95
98.33
2
1.97
100.00
1
1.00
98.33
1
0.98
100.0
1
1.00
5.00
4.93
99.17
1
0.99

2.3 ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านสังคม
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
118
3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น
120
3.3 เล่นและทางานกับผูอ้ ื่นได้
118
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
120
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านสติปัญญา
4.1 สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
119
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับสิ่ งต่างๆที่ เกิดจากประสบการณ์
119
99.17
การเรี ยนรู ้
4.3 มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
119
99.17
4.4 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
119
99.17
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
116
96.67
119
99.17
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครู ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.1 ครู เข้า ใจปรั ช ญา หลัก การและธรรมชาติ ข องการจั ด
5
การศึ ก ษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจัด
ประสบการณ์
5.2 ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตร
5
การศึ ก ษาปฐมวัย และสามารถจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก
5
5.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ
5
ของเด็ก
5.5 ครู ใ ช้เครื่ อ งมื อ วัด และประเมิ น พัฒ นาการของเด็ ก อย่า ง
5
หลากหลาย และสรุ ปรายงาน ผลการพัฒนาของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
5.6 ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบและ
5
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
5
5.8 ครู มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
5
5.9 ครู มีวฒ
ุ ิและความรู ้ความสามารถใน ด้านการศึกษาปฐมวัย
5
5.10 ครู จดั ทาสารนิ ทศั น์และนามาไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ใน
5
การพัฒนาเด็ก
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ระดับคุณภาพ
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

1

0.99

5

ดีเยีย่ ม

1
1
1
1
65.00
20.00
2.00

0.99
0.99
0.97
0.99
63.60
20.00
2.00

5
5
5
5
5
5
5

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

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม

2.00
2.00

2.00
2.00

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

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
5
5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

จานวน
ร้ อยละ/
คะแนน
ค่ านา้ หนัก
นักเรียน /ครู ระดับทีไ่ ด้
ทีไ่ ด้
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
20.00
18.80
6.1 ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
4
3
2.40
6.2 ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการ
3
2.40
4
พัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการ
5
3
3.00
ประเมิ น ผลหรื อ การวิจัย เป็ นฐานคิ ด ทั้งด้านวิช าการและการ
จัดการ
6.4 ผู ้บ ริ ห ารสามารถจัด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามที่
5
3
3.00
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู ้บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม และพัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรให้ มี
5
3
3.00
ประสิ ทธิภาพ
6.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่
5
3
3.00
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษา
5
2
2.00
ปฐมวัย
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
20.00
20.00
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การ
5
4
4.00
ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7.2 มีระบบกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการ
5
4
4.00
จัดการศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และเข้าใจหลักการจัด
5
4
4.00
การศึกษาปฐมวัย
7.4 สร้ า งการมี ส่ วน ร่ วม และแสวงห าความ ร่ วม มื อกั บ
5
4
4.00
ผูป้ กครอง ชุมชน และท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพือ่ พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
5
4
4.00
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
5.00
4.80
กฎกระทรวง
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
5
1
1.00
8.2 จั ด ท าและด าเนิ นการตามแผนพั ฒ นาการศึ กษาข อง
5
1
1.00
สถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หาร
4
1
0.80
จัดการ
8.4 ติ ดตาม ตรวจสอบ และการประเมิ น คุ ณภาพภายในตาม
5
0.5
0.50
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวชี้วดั
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ระดับคุณภาพ
5
4
4

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีมาก

5

ดีเยีย่ ม

5

ดีเยีย่ ม

5

ดีเยีย่ ม

5

ดีเยีย่ ม

5

ดีเยีย่ ม

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

5

ดีเยีย่ ม

5

ดีเยีย่ ม

5

ดีเยีย่ ม

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

4

ดีมาก

5

ดีเยีย่ ม

จานวนครู
/ผู้บริหาร

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั

ร้ อยละ/
คะแนน
ค่ านา้ หนัก
ระดับทีไ่ ด้
ทีไ่ ด้
5
0.5
0.50

8.5 น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ง ภายในและภายนอกไปใช้
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 กิจกรรมที่ ส่งเสริ มให้เด็กบรรลุตามเป้ าหมาย
5
ปรั ชญา วิสั ย ทัศ น์ และจุ ด เน้ น การจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
5
มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพือ่ ยกระดับคุณภาพให้ สูงขึน้
11.1 จัด โครงการ กิ จ กรรมส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ตามนโยบาย
5
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
5
ผลการประเมินรวมทุกมาตรฐาน

สรุ ปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา 2560
ระดับการศึกษาปฐมวัย
คะแนนที่ได้ 98.27
ระดับคุณภาพ
 ระดับ 1
 ระดับ 2  ระดับ 3 ระดับ 4
(ปรับปรุ ง)
(พอใช้)
(ดี)
(ดีมาก)
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ระดับคุณภาพ
5

ดีเยีย่ ม

1

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

3.00

3.00

5

ดีเยีย่ ม

2.00
100.00

2.00
98.27

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

 ระดับ 5
(ดีเยีย่ ม)

ตารางที่ 45 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2560
มาตรฐาน

4


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)

ระดับคุณภาพ
3
2

1





 ระดับ 2
(พอใช้)

 ระดับ 3
(ดี)

 ระดับ 4
(ดีเยีย่ ม)

สรุ ปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผลการดาเนิ นงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ แสดงว่า การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบ
ความส าเร็ จตามที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ ซึ่ ง ผลการประเมิ น สรุ ป ได้ว่า ได้ระดับ ดี เยี่ยม เพราะประเมิ น ได้ระดับ ดี เยี่ย ม
ทั้ง 4 มาตรฐาน ทั้งนี้ โรงเรี ยนมีการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย โดยจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ น
สาคัญเพื่อมุ่งพัฒนานักเรี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างสมบูรณ์ตามศักยภาพของนักเรี ยน ครอบคลุมในทุกๆด้าน เป็ นไป
ตามเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสื่ อความทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ มีท กั ษะในการท างาน วางแผนการท างานและดาเนิ นการจนสาเร็ จ สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน สร้ างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่ อสารได้ดี นอกจากการพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว โรงเรี ยนยังให้ความสาคัญกับ
“ความรู ้คู่คุณธรรม” จึงเน้นปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก สู ตรที่
เหมาะสมกับ วัย โดยปฎิ บ ัติจริ งผ่านโครงการ / กิ จกรรมต่างๆ ดังเช่ น การแสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภัก ดี ต่อชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ได้แก่ กิจกรรมวันพ่อแห่ งชาติ พิธีมิสซาถวายพรพระผูส้ ถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ การ
ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิ มพระชนมพรรษา เนื่ องในวัน คล้ายวันประสู ติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ กิจกรรมวันฉลองนักบุญอัญจลา กิจกรรม
ค่ายคาสอนสาหรับนักเรี ยนคาทอลิ ก และปฏิ บตั ิธรรมของนักเรี ยนพุทธ เป็ นต้น กิ จกรรมที่ แสดงถึงความกตัญญู
รู ้ คุ ณ ต่ อผูม้ ี พ ระคุ ณ ได้แก่ กิ จกรรมไหว้ค รู กิ จกรรมเทอดพระคุ ณ พ่ อและเทอดพระคุ ณ แม่ กิ จกรรมวัน ก่ อ ตั้ง
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โรงเรี ยน กิ จกรรมอาลาครู และกิ จกรรมที่แสดงถึงความผูม้ ีระเบียบวินยั ซื่ อสัตย์ เรี ยบง่าย เสี ยสละ รับใช้สังคม
เคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น มีความเป็ นประชาธิ ปไตย เชิ ดชูความเป็ นไทย และมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมเชิ ดชูผมู ้ ีระเบียบวินยั และผูม้ ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการรณรงค์การไม่ลกั ลอก
กิ จกรรมของหายได้คืน โครงการครู มาแตร์ ไม่คุมสอบ กิ จกรรมรณรงค์ประจาปี ของโรงเรี ยนตามสาส์ นสมัชชา
“อ่อนโยน และสุ ภาพ ถ่อมตน” และประเด็นทางสังคม “ การป้ องกันการกลัน่ แกล้ง ข่มเหง รังแกกัน” กิจกรรมของ
ชมรมมารยาทไทย โครงการสวนศิลป์ กิ จกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ที่บา้ นพักคนชราสุ ธาวาส กิ จกรรมร้องเพลงที่
โรงพยาบาลตารวจ กิจกรรมนาฏศิลป์ และดนตรี ไทยที่บา้ นบางแค โครงการของเล่นเพื่อน้อง โครงการโรงเรี ยนพี่โรงเรี ยนน้อง กิ จกรรมตลาดนัดเพื่ อน้อง การจัดท าการ์ ดอวยพรปี ใหม่ให้โรงเรี ยนน้อง จัดทาสมุ ดบันทึ กให้ก ับ
โรงเรี ย นน้ อ ง โครงการขายเสื้ อเพื่ อ ซื้ อ หมวกให้ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นน้ อ ง กิ จ กรรมจิ ต อาสาสอนหนั ง สื อ น้ อ ง
ณ โรงเรี ยนปิ ยมาตย์ กิจกรรมการบริ จาคสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมบริ จาคเงินคนจน โครงการสงเคราะห์ผตู้ อ้ งขัง
ค่ายเชี ยงค า การเลื อกตั้งสภานัก เรี ยน และคณะกรรมการนักเรี ยน ส่ งเสริ มปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงผ่านค่าย
ยุวกาชาด กิ จกรรมตาวิเศษ และการณรงค์ก ารมี ส่ วนร่ วมในการดู แลสิ่ งแวดล้อมในทุ ก ระดับ ชั้น ส่ วนในด้าน
กระบวนการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร แสดงให้เห็ น ว่าผูบ้ ริ หารมี ค วามสามารถในการจัดการศึ ก ษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาโรงเรี ยนและแผนปฏิบตั ิการ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผูน้ า และมีความคิดริ เริ่ มที่
เน้นการพัฒนา ใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้ดีข้ ึน โดยครู จดั กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้วยการออกแบบและ
จัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรและบริ บทของโรงเรี ยน พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ มีการติดตาม และช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาเป็ นรายบุคคล ประเมินผลด้วยวิธีที่
หลากหลายตามสภาพจริ ง ภายใต้การดาเนิ นงานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งเกิดจากความ
ร่ วมมือของทุกฝ่ าย ส่ งผลให้ผปู ้ กครอง และชุ มชนมี ความมัน่ ใจและพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนใน
ระดับสู 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 2560 ทั้ง ในระดับ ปฐมวัย และระดับ
การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานเป็ นที่ น่าพอใจ อยู่ในระดับดี เยี่ยม สามารถสรุ ปผลการประเมิ นในภาพรวมถึ งจุ ดเด่ นและ
จุดควรพัฒนาได้ดงั นี้
ตารางที่ 46 แสดงจุดเด่นและจุดควรพัฒนาระดับปฐมวัย
จุดเด่ น

จุดควรพัฒนา

ด้ านคุณภาพผู้เรียน
1. เด็ก ๆ มี พฒั นาการด้านร่ างกายเป็ นที่ น่าพอใจ ทักษะ
การเคลื่ อ นไหวและการเรี ย นรู ้ ท ัก ษะต่ า งๆ เป็ นไป
ด้วยดี สามารถปฏิ บตั ิทกั ษะต่าง ๆได้อย่างคล่องแคล่ ว
จนเป็ นการพั ฒ นาที่ ย ั่ง ยื น มี สุ ขนิ สั ย ในการดู แ ล
สุ ขภาพของตนและสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ ยงต่อ
โรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ่ งเสพติดได้
2. ในด้านอารมณ์ และจิ ตใจ เด็ก ๆมี ความร่ าเริ ง แจ่มใส
มัน่ ใจและกล้าแสดงออก สามารถควบคุ มอารมณ์ ของ
ตนเองได้ อ ย่ า งเหมาะสมกับ วัย มี ค วามรู ้ สึ กที่ ดี ต่ อ
ตน เอง ให้ ความ ร่ วม มื อใน ก ารรณ รงค์ ใ ห้ พี่ ๆ
มัธยมศึกษาไม่ลืมที่ จะนาตุ๊กตามาแบ่งปั นให้ผยู ้ ากไร้
ในเทศกาลพระคริ สตสมภพ เด็ก ๆ ชื่ นชมดนตรี และ
ศิลปะ เรี ยนรู้ที่จะรักธรรมชาติ
3. เด็ ก ๆมี วิ นั ย รั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต เล่ น และ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้ เชื่ อฟั งคาสอนของพ่อแม่และ
ครู อ าจารย์ รู ้ จ ัก นิ่ ง ฟั ง สั ง เกต ตอบค าถาม และตั้ง
คาถามจากการสังเกตและความอยากรู้ อยากเห็ นนาสู่
การแสวงหาค าตอบ นั บ เป็ นพัฒ นาการด้ า นการ
แสวงหาความรู ้และสังคมที่น่าพอใจ
4. พัฒ นาการด้า นสติ ปั ญ ญาเด็ ก รู้ จ ัก สั ง เกต แยกแยะ
เชื่อมโยง ซักถาม และแสวงหาคาตอบ เริ่ มเป็ นเจ้าของ
กระบวนการในการเรี ยนรู ้ของตนเองและถ่ายทอดสื่ อ
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1. การพัฒนาการรักการอ่านให้เพิ่มขึ้น

จุดเด่ น
ความคิดของตนได้อย่างดี มีความสุ ขเมื่อได้ร่วม
Project Approach ในกิจกรรมการเรี ยน เริ่ มมีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ซึ่งเป็ น
รากฐานสาคัญของ STEM และที่สาคัญเด็ก ๆมีพ้นื
ความรู ้ รวมทั้งประสบการณ์ที่นาสู่ จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
ด้ านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผู้บ ริ หารมี ค วามเข้า ใจในปรั ช ญาและหลัก การจัด
การศึกษาปฐมวัย ให้ความสาคัญของการสร้างรากฐาน
ที่ มั่ น คงใน ระดั บ ป ฐม วั ย ก ารเชื่ อม รอยต่ อ กั บ
ประถมศึกษา ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วม ดังนั้นครู ในระดับปฐมวัยจึงได้รับโอกาสในการ
สร้างทักษะ และพัฒนาตนเองเพื่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรี ย นให้ มี เอกภาพอยู่ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน โดยมี
แผนพัฒนาโรงเรี ยน (2556 - 2560) กากับ ผูบ้ ริ หารให้
ค าปรึ ก ษาและเอาใจใส่ ก ารจัด การศึ ก ษา แสวงหา
ความรู้ และติ ดตามความเคลื่ อนไหวในวงการศึ ก ษา
ปฐมวัยในระดับ สากล เพื่อให้ปฐมวัยของโรงเรี ยนมี
ความทัน สมัย และมี ส่ วนร่ วมในการจัดท าหลัก สู ตร
ปฐมวัยของสถานศึกษา
2. ครู มี ค วามเข้ า ใจในปรั ช ญาและหลั ก การการจัด
การศึ ก ษาปฐมวัย ทั้งปรั ช ญาการศึ ก ษาคาทอลิ กและ
การศึ ก ษาอุ ร์สุลิ น ผนวกกับความเข้าใจในธรรมชาติ
ของปฐมวัย จึงสามารถประยุกต์ใช้หลักสู ตรปฐมวัยใน
การจัดประสบการณ์ ใ ห้ เด็ ก ๆ ได้อย่างดี นอกจากนี้
แล้วยังมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา
ตามหลักสู ตรแกนกลางที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560
3. ทีมงานครู ในระดับอนุบาลของโรงเรี ยนปฏิบตั ิงานด้วย
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นหนึ่ ง
เดี ยวกัน โดยคานึ งถึ งความรับผิดชอบที่มีต่อนักเรี ยน
สร้ างพื้นฐานที่ มนั่ คงในการเรี ยนรู ้ ให้เด็ก ๆ สามารถ
พัฒนาต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
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จุดควรพัฒนา

1. จัด การบริ ห ารทุ ก ด้าน ให้เป็ นระบบที่ มี ค วาม
ชัด เจน บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายมี ค วามเข้า ใจตรงกัน
เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของการดาเนินงาน
2. พัฒนาให้ ICT มี ส่วนในการจัดการเรี ยนรู ้ และ
การบริ หารงานมากยิง่ ขึ้น
3. สร้ า งความคื บ หน้ า ในการสร้ า งอาคารใหม่
สาหรับระดับปฐมวัย
4. สนับสนุ นการสร้างสติ ความยับยั้งชัง่ ใจและใช้
วิจารณญาณในการใช้สื่อสังคม

จุดเด่ น
4. ครู มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น อย่ า งสม่ า เสมอ เป็ นการ
ปรึ กษาหารื อและทางานร่ วมกันอย่างมีทิศทาง และไป
ในทางเดียวกัน แผนการจัดประสบการณ์จึงสอดคล้อง
กับ หลัก สู ต ร มี ค วามหลากหลาย และสามารถให้
ความสาคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆ เป็ นรายบุคคล ใน
การเรี ยนภาษาอังกฤษได้มีการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนโดยใช้
อัตรา ครู 1 คนต่อนักเรี ยน 10 คน มีครู เจ้าของภาษาเข้า
มาร่ วมในการสอน ครู ทุกคนมีทศั นคติที่ดีจึงสามารถ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่ ส ร้ างวินัยในเชิ งบวก เด็ก ๆ
มีความสุ ขในการมาโรงเรี ยน ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ในการน าเสนอบทเรี ยนอย่ า งเหมาะสม วัด และ
ประเมิ นผลตามสภาพจริ งอย่างต่อเนื่ อง และรายงาน
ผลที่ เน้ น พัฒ นาการ มิ ใ ช่ ผ ลคะแนนเพี ย งเพื่ อ การ
เปรี ยบเทียบและแข่งขัน และใช้ภาพกิจกรรมการเรี ยน
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและรายงานความก้า วหน้ า ใน
พัฒนาการของเด็ก ๆ ต่อผูป้ กครอง
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
1. อนุ บ าลมาแตร์ เดอี วิท ยาลัยมี ค วามโดดเด่ นที่ เด็ กเป็ น
ศูนย์กลาง เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของเด็ก ๆรวมทั้ง
เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ของครู และผูป้ กครอง ซึ่ งเป็ น
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน ในการสร้างโอกาสให้เด็กได้พฒั นา
อย่างเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและสังคมปั จจุบนั
2. เครื อข่ายผูป้ กครองและคุณแม่อาสาทางานร่ วมกันและ
ร่ วมกับทางโรงเรี ยน มีการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาการ
ของนักเรี ยนอย่างสม่ าเสมอ กิ จกรรมที่ จดั แต่ละครั้งมี
ความสร้ างสรรค์ อาศัย ความร่ วมแรงร่ วมใจกัน ของ
ผู ้ ป ก ครอง และเด็ ก ๆ มี ความ สุ ขกั บ กิ จก รรม ที่
ผูป้ กครองจัดให้ รวมทั้งเน้นความพอเพียง
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อนุ บ าลมาแตร์ เดอี วิ ท ยาลั ย วางพื้ น ฐานอย่ า งดี ใ ห้
นักเรี ยนเริ่ มต้นซึ มซับอัตลักษณ์ เซอร์ เวียมด้วยภาคปฏิ บตั ิ
ของการให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกันเอง และบริ จาค
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จุดควรพัฒนา

จุดเด่ น
ของเล่ น และสิ่ ง ของเพื่ อ ผู ้ย ากไร้ มี ก ารอบรมบ่ ม นิ สั ย
นักเรี ยนด้วยความรัก อ่อนโยน ใช้เหตุผล และค่อย ๆ ฝึ ก
นิ สั ย ให้ ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ต่ อ ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การ
เรี ยนรู ้ และต่ อโรงเรี ยน เห็ นคุ ณค่ าของการรั ก และรั บใช้
ไม่นิ่งดู ดายต่อผูจ้ าเป็ นต้องได้รับความช่ วยเหลื อ มี ความ
ซื่ อสั ตย์สุ จริ ต มี วินัย ในตนเอง มุ่ งความเป็ นเลิ ศแห่ งตน
และในปี การศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย นรณรงค์ เรื่ อ ง ความ
อ่อนโยนและสุ ภาพถ่อมตน ผลการประเมินปรากฏว่าการ
ดาเนินการตรงตามมาตรฐานอย่างมีความชัดเจน
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
นั ก เรี ย นได้รั บ การฝึ กความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ทั้ง ไม่ น า
ทรัพย์สินหรื อสิ่ งของของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง ยอมรับ
ผิด เมื่ อ ตนเองกระท าความผิ ด มี น้ า ใจ เอื้ อ เฟื้ อ แบ่ ง ปั น
ช่วยเหลื อผูอ้ ื่น อีกทั้งฝึ กที่จะอ้างอิงแหล่งที่มาเมื่อเล่าเรื่ อง
และให้ความสาคัญกับผูแ้ ต่งหนังสื อนิทานที่ตนอ่าน

จุดควรพัฒนา

ตารางที่ 47 แสดงจุดเด่นและจุดควรพัฒนา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเด่ น

จุดควรพัฒนา

ด้ านคุณภาพผู้เรียน
1. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ของนั ก เรี ย นในข้อ สอบ ONET มี ร ะดับ
คะแนนสู ง และเกาะกลุ่มซึ่ งแสดงถึงการเอาใจใส่ ดูแล
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
3. ความก้า วหน้า ของนัก เรี ย นในการใช้ภ าษาอังกฤษ
โดยเฉพาะการเขียนเรี ยงความภาษาอังกฤษได้อย่างมี
คุณภาพ
4. นัก เรี ย นมี สุ ข ภาวะที่ ดี มี สุ น ทรี ย ภาพ ทัก ษะในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั ก การเรี ยนรู้ และพัฒ นา
ตนเอง ความสามารถในการคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
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1. พัฒนาการรักการอ่าน
2. สร้างความร่ วมมื อของนักเรี ยนในการสร้างสม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ตนเอง โดยเฉพาะ
ความตรงต่อเวลา ความซื่ อสัตย์สุจริ ต กิริยาวาจา
และความมีวนิ ยั ในตนเอง
3. สนับสนุนการสร้างสติ ความยับยั้งชัง่ ใจและใช้
วิจารณญาณในการใช้สื่อสังคม

จุดเด่ น
จุดควรพัฒนา
มีเหตุมีผล มีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
มีท กั ษะในการท างาน รักการท างาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
5. นั ก เรี ย นรู ้ จ ัก ป้ องกัน ตนเองจากสิ่ งเสพติ ด ให้ โ ทษ
หลี ก เลี่ ย งตนเองจากสภาวะที่ เสี่ ย งต่ อ ความรุ น แรง
โรคภัย อุ บ ตั ิ เหตุ และปั ญ หาทางเพศ เห็ นคุ ณ ค่าของ
ตนเอง มีความมัน่ ใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม
มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที่ ดี รู ้ จ ัก ให้ เกี ย รติ ผูอ้ ื่ น นัก เรี ย นมี
ความเอื้ อ อาทรต่ อ ผู ้อื่ น และกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ ผู ้ มี
พระคุ ณ ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น และวัฒ นธรรมที่
แตกต่าง
6. นักเรี ยนมีความคิ ดริ เริ่ มและสร้ างสรรค์ทางานร่ วมกัน
และสามารถน าเสนอผลงานด้วยความภาคภู มิ ใ จ มี
ขั้น ตอนในการน าเสนอวิธี คิ ดหรื อวิธีแก้ปั ญ หาที่ ตน
ใช้ได้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งด้วย
วาจาและเขี ยนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร สามารถร่ วมกัน
วางแผนงานและด าเนิ น การจนส าเร็ จ มี ค วามมุ่ ง มั่น
ทางานอย่างมีความสุ ขและภูมิใจในผลงาน
ด้ านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการก้าวเดิ นในแผนพัฒนา 1. พัฒนาให้ ICT มีส่วนในการจัดการเรี ยนรู ้ และ
โรงเรี ย น 2556 - 2560 แสวงหาโอกาสให้ ค รู ใ นการ
การบริ หารงาน มากยิง่ ขึ้น
ฝึ กอบรมต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารติดตามความคืบหน้าทั้งด้าน 2. สร้างความคืบหน้าในการเป็ นโรงเรี ยนสี เขียว
วิช าการ และการพัฒ นาการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ 3. ให้ ข้อ มู ล ย้อ นกลับ (Feedback) แก่ ค รู เฉพาะ
รวมทั้ง การพัฒ นาการของครู ใ นด้า นจิ ต ใจ และจิ ต
อย่างยิ่งการให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางในการ
วิญญาณ กระตุน้ และจัดโอกาสการเรี ยนรู ้ ร่วมกันของ
แก้ไขปัญหา
ครู จึงทาให้นกั เรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจใน
การบริ หารจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หาร
2. หลั ก สู ตรของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิ ท ยาลั ย มี ก าร
ปรั บ ปรุ ง ในรู ป แบบการเขี ย นให้ ไ ด้ม าตรฐานและ
ที่ ส าคั ญ แต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ใ ช้ แ นวคิ ด
Teach Less Learn More กากับในการลดความซ้ าซ้อน
ในเนื้อหาวิชา มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่ทนั สมัยเพื่อ
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จุดเด่ น
จุดควรพัฒนา
รองรั บ ความต้อ งการของผูเ้ รี ย น กระบวนการเรี ย น
การสอนด้วย MDLC ท าให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสปฏิ บตั ิ
จริ งเพิ่มมากขึ้น การนิ เทศภายในมีส่วนช่วยกระตุน้ ให้
มีการพัฒนาการเรี ยนการสอนอยูเ่ สมอ
3. การทางานร่ วมกันของบุคลากรมีความชัดเจน เป็ นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน มาตรฐานของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ นโรงเรี ย น
คาทอลิก และอัตลักษณ์ความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุลิน
4. คณะกรรมการบริ หารสถานศึ กษามี ส่วนร่ วมในการ
ด าเนิ น งานของโรงเรี ย น ทั้ง ด้วยการให้ ค าแนะน า
การเป็ นวิ ท ยากร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการจัด ท า
แผนพัฒ นาโรงเรี ย นฉบับ ใหม่ ส าหรั บ ปี การศึ ก ษา
2561 - 2565 รวมทั้งจัดหาวิท ยากร ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
ต่ า งๆเพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาโรงเรี ยนบรรลุ ผ ลตาม
เป้ าหมาย อี ก ทั้งผูป้ กครองและชุ ม ชนเข้ามามี ส่ วน
ร่ วมด้วย
5. คณะซิ สเตอร์ ให้ความสาคัญกับการดูแลความสะอาด
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้มีการเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวก
และพัฒ นาสภาพแวดล้อมและแหล่ งเรี ย นรู ้ ส าหรั บ
ผูเ้ รี ยน
6. ความร่ วมมื อ และอุ ทิ ศ ตนของบุ ค ลากรในการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาของโรงเรี ยน
7. ความมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและนักเรี ยนเก่าในการ
สร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยน
ด้ านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1. ครู มีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาการสอนอย่างเต็ม 1. ส่ งเสริ มการคิดด้วยการใช้คาถามที่ กระตุ น้ การ
ศักยภาพและเต็มเวลา และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
คิดให้มากขึ้น
2. การจั ด การเรี ยน รู้ ด้ ว ยวัฏ จั ก ร MDLC (Mater Dei 2. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน Professional Learning
Learning Cycle) มี ความชัดเจนยิ่งขึ้น ทาให้เป้ าหมาย
Community ของครู ทุกคน
คุ ณ ภาพผู ้เรี ย นทั้ง ด้ า นความรู้ ทัก ษะกระบวนการ 3. สนับสนุ กนการสร้างสติ ความยับยั้งชั่งใจและ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความชัดเจน
ใช้วจิ ารณญาณในการใช้สื่อสังคม
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จุดเด่ น
ตรงตามแผนพัฒ นาโรงเรี ยนในทุ ก หน่ วยการเรี ย นรู ้
ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู้ของตน
3. ครู จดั กิ จกรรมที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ มี การท าความ
รู้จกั และวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล ให้ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิจริ ง เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
4. ครู มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีมากขึ้น และกระตุ น้ ให้
นั ก เรี ยนใช้ เทคโนโลยี ใ นการแสวงหาข้อ มู ล และ
นาเสนอรายงานโดยมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลัก
วิช าการและใช้วิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ มี ค วาม
หลากหลาย
5. ครู ทางานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายแนะแนวในกรณี
ที่ผเู ้ รี ยนจาเป็ นต้องได้รับการเอาใจดูแลพิเศษแตกต่าง
จากผูอ้ ื่น
ด้ านการประกันคุณภาพภายในทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
โรงเรี ย นให้ ค วามส าคัญ ของงานประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน จึ ง สร้ า งความเข้ า ใจด้ า นการประกั น
คุ ณภาพกับบุ คลากรครู และทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องให้เกิ ดความ
ชัดเจน เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ย น การด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพของโรงเรี ย น
ดาเนิ นการในรู ป ของคณะกรรมการที่ เกิ ดจากความมี ส่ วน
ร่ วมของทุกฝ่ าย

จุดควรพัฒนา

1. ปรับปรุ งกระบวนการประเมินผลระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. การให้ ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ เพื่ อ การพัฒ นายัง ค่ อ น
ข้างน้อย โดยเฉพาะในส่ วนของข้อเสนอแนะ
ดังนั้นฝ่ ายต่างๆควรแจกแจงสิ่ งที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะให้ชัดเจนเพื่อให้การดาเนิ นการมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ปี การศึกษา 2560 ซึ่ งเป็ นปี สุ ดท้ายของการดาเนิ นการตามแผนพัฒนาโรงเรี ยน (2556 – 2560) โรงเรี ยนจะ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
แผนพัฒนาด้ านบุคลากรครู
ก. การใช้ MDLC เป็ นกระบวนการอย่างมีคุณภาพในทุกๆด้าน
ข. การพัฒนาหลักสู ตรมีจุดเน้นที่นกั เรี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเป็ น กระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู้
ค. ครู ทุกคนมีส่วนร่ วมใน Professional Learning Community
ง. ครู มี ICT เป็ นเครื่ องมือที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จ. ครู เป็ นผูส้ ื บสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุลิน
103

แผนพัฒนาด้ านบริหาร
ก. จัดการบริ หารทุกด้าน ให้เป็ นระบบที่มีความชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ ายมีความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้การ
ดาเนินการมีประสิ ทธิภาพ
ข. มีการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นวิถีของโรงเรี ยน
ค. สร้างความคืบหน้าในการเป็ นโรงเรี ยนสี เขียว
แผนพัฒนาด้ านวิชาการ
ก. พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเรี ยนการสอนมีความหมายต่อชีวติ
ข. เพิม่ คุณภาพการนิ เทศการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ยนให้ส่งผลต่อการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนอยูเ่ สมอ
ค. ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีตามหลักสู ตรปรับปรุ ง
ง. พัฒนาข้อสอบเพื่อท้าทายให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ และคิดเชิงซ้อน
3. ความต้ องการการช่ วยเหลือ
โรงเรี ยนต้องการความช่วยเหลือจากนักเรี ยนเก่าและผูป้ กครองนักเรี ยนเพื่อให้สามารถจัดสร้างอาคารเรี ยน
ปฐมวัยขึ้นใหม่ และปรับการใช้สอยของทุกอาคารให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาที่ควรเปิ ดโอกาส
อย่างหลากหลายให้กบั นักเรี ยน
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การรับรองการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องในประเด็นต่อไปนี้เรี ยบร้อยแล้ว
 ได้ผา่ นการตรวจสอบคาผิด การใช้ภาษา
 เนื้อหาในรายงานได้ผา่ นการตรวจสอบข้อมูลและเนื้ อหาแล้ว
รายนามคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนพิจารณารับรองข้อมูลการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
1. ซิสเตอร์ทิพย์กนก
2. ซิสเตอร์เพ็ญศรี
3. นางทีนามารี
4. นายประพนธ์
5. นายศกร
6. นางสาวสุ มิตรา
7. นางวิวรรณ
8. นายอนุพนั ธ์

ประสพโชคชัย
ห่อเร
ผลาดิกานนท์
พิสัยพันธุ์
ทวีสิน
พงศธร
สารกิจปรี ชา
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 ทพิ ย์กนก ประสพโชคชัย)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
วันที่ 30 เมษายน 2561

ลงชื่อ
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์ )
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารและผู้อานวยการโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
วันที่ 30 เมษายน 2561
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คำสั่งที่ 5/2560
โรงเรียนมำแตร์ เดอีวิทยำลัย
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2560
พระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวดที่ 6
ว่าด้ วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา บัญญัติให้ สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ทังนี
้ ้ได้ กาหนดให้ ทกุ โรงเรี ยนต้ องประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาว่า มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ การประกันคุณภาพภายในเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตังคณะกรรมการประกั
้
นคุณภาพภายในโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
ดังนี ้
1. คณะที่ปรึกษำ
1. ซิสเตอร์ เพ็ญศรี ห่อเร
2. นางสาวสุมิตรา พงศธร
3. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.รัศมีดารา หุน่ สวัสดิ์

ผู้จดั การ
ผู้บริหารฝ่ ายบุคลากรและจิตตาภิบาล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / ผู้ประเมินภายนอก

2. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้ วย
1. นางทีนามารี ผลาดิกานนท์
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายขวัญกล้ า นุชนารถ
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการอาวุโสด้ านวิชาการ
กรรมการ
3. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการอาวุโสด้ านกิจการนักเรี ยน
กรรมการ
4. นายสุภชั ร์ ทองสถิตย์
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการอาวุโสด้ านธุรการและอาคารสถานที่ กรรมการ
5. นายประพนธ์ พิสยั พันธุ์
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการอาวุโสด้ านกิจกรรมพิเศษ
กรรมการ
6. นางสาวรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก หัวหน้ าระดับประถมศึกษา
กรรมการ
7. นางสาวชญานุช ชูชาติ
หัวหน้ าระดับอนุบาล
กรรมการ
8. นางสาวพรรนภา สุรพันธ์พิทกั ษ์ ผู้ชว่ ยบริหารด้ านมาตรฐานการศึกษา
กรรมการดาเนินการ
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หน้ ำที่ 1. ติดตาม ตรวจสอบและสนับสนุนการดาเนินงานให้ เป็ นด้ วยความเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
2. ให้ คาปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ การประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
3. คณะกรรมกำรประสำนงำน
1. นางสาวพรรนภา สุรพันธ์พิทกั ษ์
2. นางสาวดนุชรี ตันโอภาส
3. นางสาวชญานุช ชูชาติ
4. หัวหน้ าแต่ละมาตรฐาน
หน้ ำที่ 1. เป็ นผู้ประสานงานหลักในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
2. จัดเก็บและรวบรวมงาน รายงานผลการดาเนินงานแต่ละมาตรฐาน และสรุปผลการดาเนินงาน
3. รวบรวมเนื ้อหาจากทุกฝ่ าย เพื่อจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี ของสถานศึกษา
(SAR)
4. คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ก. คณะกรรมการดาเนินการด้ านข้ อมูลพื ้นฐานของโรงเรี ยน
1. นางพีรญา ใจชานาญ
2. นางนพวรรณ รัตตกุล
3. นางปวีณา นันทวิสทุ ธิ์
4. นางสาวบุษบง จัน่ นงเยาว์
หน้ ำที่ จัดทาข้ อมูลพื ้นฐานและรวบรวมเอกสารร่องรอยการดาเนินการของโรงเรี ยน
ข. คณะกรรมการดาเนินการด้ านการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษา
1. นายขวัญกล้ า นุชนารถ
2. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู
3. นายประพนธ์ พิสยั พันธุ์
4. นางสาวชญานุช ชูชาติ
5. หัวหน้ ากลุม่ สาระวิชา
6. หัวหน้ าช่วงชันและระดั
้
บชัน้
7. นางสาวสถาพร สูตะบุตร
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หน้ ำที่ 1. รวบรวมข้ อมูล ที่ ด าเนิน การ ประเมิ น ตรวจสอบ ทบทวนโครงการต่างๆ ตามกรอบแผนปฏิ บัติก าร
ประจาปี ของสถานศึกษา
2. รวบรวมเอกสารร่องรอยการดาเนินการตามโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา
3. จัดทาข้ อมูลเพื่อสรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี ของสถานศึกษา (SAR)
ค. คณะกรรมการดาเนินการด้ านมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินการพัฒนา จัดเก็บข้ อมูล สรุปผลและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐาน
ที่รับผิดชอบ
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่างกาย
นางกัญญารัตน์ ฉัตรไกรเสรี
นางปณิดา คงสันทัด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์และจิตใจ
นางปณิดา คงสันทัด
นางกัญญารัตน์ ฉัตรไกรเสรี
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสังคม
นางสาวปั ถย์ รักธรรม
นางสาวจุฑามาศ ศิวกีรัตตนะ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีการพัฒนาด้ านสติปัญญา
นางสาวจุฑามาศ ศิวกีรัตตนะ
นางสาวอังศิกา สิริโอภาสกุล
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
นางวีรนุช กร่ ารักษา
นางบุบผา จิตรี เที่ยง
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผล
นางวีรนุช กร่ ารักษา
นางสาวพรวิภา เหาตะวานิช
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
นางบุบผา จิตรี เที่ยง
นางสาวปั ถย์ รักธรรม
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
นางสาวชญานุช ชูชาติ
นางสาวอังศิกา สิริโอภาสกุล
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
นางสาวพรวิภา เหาตะวานิช
นางวีรนุช กร่ ารักษา
มาตรฐานที่ 10 การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ บรรลุ เป้ าหมายตามปรั ช ญา วิ สัย ทั ศ น์ แ ละจุด เน้ นของ
การศึกษา ปฐมวัย
นางสาวอังศิกา สิริโอภาสกุล
นางบุบผา จิตรี เที่ยง
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มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้ สงู ขึ ้น
นางสาวชญานุช ชูชาติ

นางวีรนุช กร่ ารักษา

ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขี ย น การสื่ อสารและการคิด ค านวณตามเกณฑ์ ข องแต่ล ะ
ระดับชัน้
นำงสำวเบญจพร ธรรมธีรพงศ์
นางจันทร์ เพ็ญ หงษ์ ตระกูล
นางสาวกนกพรรณ ศุภเสรี สกุล
นายณัฐวัฒน์ เลิศวราสิทธิ์
นายกฤตนุ วิเศษประสิทธ์
1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ ปัญหา
นำงสำววิชญำพร วโรจนำนุลักษณ์
นางสาวจุไรรัตน์ ภัทรานุกลุ
นางเสาวนีย์ ชี
นายณัฐกร จึงจตุพร
นางชัฏปภา แก้ วสุจริต
1.1.3 ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
นำงสำวรุ่งทิพย์ จันทร์ ปีติ
นางสาวอภิรดี จาปาถิ่น
นางสาวปวีณา ปาลวัฒน์
นางสาวณิชนันทน์ แก้ วคา
1.1.4 ความสามารถทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
นำงสำวกนกวรรณ ไทยรั ตน์
นางสาวภัทรสุดา ยุทธคราม
นางสาวจินต์ จิระริ ยากุล
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นกลัด
นางวรรณี วิมาลา
1.1.5 ผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
นำงนริศรำภรณ์ กฤตภคะ
นางสาวรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก
นายณัฐวุฒิ พิกลุ ณี
นายไตรวิช สุวรรณทรัพย์
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1.1.6 ความพร้ อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงาน และการทางาน
นำงสำวสถำพร สูตะบุตร
นางสาวตวิษา เชาว์ฉลาด
นางสาวอัจจิมา อาภานันท์
นางสาวศรัญญา เวฬุบรรพ์
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน
1.2.1 การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
นำยเกฏฐ์ เจตะสำนนท์
นางจารุพรรณ อินทุรัตน์
นางนิรมล แตงน้ อย
นางบุษรินทร์ ปรี ทอง
นายฐิ ติกร หัตถการุณย์
1.2.2 ความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็ นไทย
นำงสำวปฐมำ วิจิตรบุญยรักษ์
นางสาวปิ ยะวดี นาคสุข
นางสาวอภิสรา คณานุบาล
นางสาวกนกพรรณ ศุภเสรี สกุล
นางนพรัตน์ บัวดิศ
นางสาวโสภิดา มะลิซ้อน
1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
นำงสำวพรทิพย์ ถำวรวุฒิ
นางสาวณฤดี หวังหมูก่ ลาง
นางสาวจิตมิ า บุญคา
นางขนิษฐา ทองสถิตย์
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
นำงรำตรี อุ่นใจ
นายเจษฏา สิริสวุ ลักษณ์
นางสมพิศ ราวีศรี
นางสาวนันทวรรณ หะนุมาน
มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการของผู้บริ หาร
นำงสำวอรอุมำ สว่ ำงธูป
นางสาววิรัชฎา วัฒนปรี ชากุล
นางสาวสิริรัตน์ ครุวรรณ
นางอมรา พนมไทย
นายณัฐวัฒน์ เลิศวราสิทธิ์
นางสาวพาขวัญ สุดจิตต์
นายวิศษิ ฐ์ เตียวตระกูล
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มาตรฐานที ่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที เ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
นำงวีณำ รักษำสกุล
นางอรนุช การพิศษิ ฎ์
นางสาวกุลวดี ฟูพนั ธุวฒ
ุ ิ
นางสุปราณี วงศ์รักษ์
นางสาวจุไรพร จิตรโรจนรักษ์
มาตรฐานที ่ 4 ระบบประกันคุณภาพที ม่ ี ประสิ ทธิ ภาพ
นำงสำวพรรนภำ สุรพันธ์ พทิ ักษ์
นางสาวดนุชรี ตันโอภาส
นางสาวอารี รัตน์ แก้ วภา
นางสาวบุษบง จัน่ นงเยาว์
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการแต่งตังด
้ าเนินการรวบรวมเอกสาร จัดเก็บข้ อมูล พัฒ นา สรุปผล ส่งเอกสารและ
รายงานข้ อมูลตามระบบและปฏิทินการปฏิบตั ิงานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทารายงานการ
ประเมินภายในของโรงเรี ยนประจาปี การศึกษา 2560 ให้ เสร็จสิ ้นและรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรี ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผู้อานวยการ
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คำสั่งที่ 6/2560
โรงเรียนมำแตร์ เดอีวิทยำลัย
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนของโรงเรียน
เพื่อให้ การจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ประจาปี การศึกษา 2560 ดาเนินไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ด้ วยความเรี ยบร้ อย
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวสุมิตรา
นางทีนามารี
นางสาวพรรนภา
นายขวัญกล้ า
นางนิลวรรณ
นายสุภชั ร์
นายประพนธ์
นางสาวรัชดารินทร์
นางสาวชญานุช
นางสาวเบญจพร
นางสาววิชญาพร
นางสาวรุ่งทิพย์
นางสาวกนกวรรณ
นางนริศราภรณ์
นางสาวสถาพร
นายเกฏฐ์
นางสาวปฐมา
นางสาวพรทิพย์
นางราตรี
นางสาวอรอุมา

พงศธร
ผลาดิกานนท์
สุรพันธ์พิทกั ษ์
นุชนารถ
เจตวรัญญู
ทองสถิตย์
พิสยั พันธุ์
มุสิกะโปดก
ชูชาติ
ธรรมธีรพงษ์
วโรจนานุลกั ษณ์
จันทร์ ปีติ
ไทยรัตน์
กฤตภคะ
สูตะบุตร
เจตะสานนท์
วิจิตรบุญยรักษ์
ถาวรวุฒิ
อุน่ ใจ
สว่างธูป
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ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

21. นางวีณา

รักษาสกุล

กรรมการ

ให้ ผ้ ูที่ได้ รับ การแต่งตัง้ ดาเนินการจัดทามาตรฐานการศึกษาประจ าปี การศึกษา 2560 ให้ เสร็ จ สิน้ และ
รายงานต่อผู้อานวยการโรงเรี ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผู้อานวยการ
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