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คานา
ตลอดปี การศึกษา 2561โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยดาเนิ นการใต้แนวทางของการศึกษาอุร์สุลิน ซึ่ งได้
จัดทาหนังสื อการศึกษาอุร์สุลิน ในจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริ ชี ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2016 ในกรอบของแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ปี การศึกษา 2561 - 2565 ซึ่ งเป็ นผลจากการประเมินตนเองทุกด้านทั้งการบริ หารหลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยนการสอน การบริ ห ารจัดการสถานศึ กษา การปฏิ บตั ิ การของครู และบุ คลากร ตลอดจนอาคาร
สถานที่และภูมิทศั น์ของโรงเรี ยน อีกทั้งอ้างอิงถึงแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่ งนาสู่ แนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนสู่ การปฎิบตั ิในการพัฒนาโรงเรี ยน
ดังนั้นในปี นี้ โรงเรี ยนจึงวางเป้ าหมายที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู ง สร้างฐานความรู้และฐานคุณธรรม
ควบคู่กนั ไป มุ่งความเป็ นเลิศ เพื่อให้ศิษย์มาแตร์ เดอีวิทยาลัยมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในโลก โดยมุ่งมัน่ ที่จะสร้าง
โอกาสการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนแก่นกั เรี ยนต่อสิ่ งท้าทายสาหรับนักเรี ยนใน 10 ปี ข้างหน้า ตามเป้ าหมายการศึกษา
ซึ่ งกาหนดไว้ดงั นี้ ก) เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในคุณภาพของโรงเรี ยนไทยแห่ งความเป็ นเลิศที่จดั การศึกษาอย่าง
เสมอภาค คานึงถึงนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้วยหลักการการศึกษาอุร์สุลิน ตามจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริ ชี
พร้ อมน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต ข) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วย
MATER DEI LEARNING CYCLE (Reflective Pedagogy) ที่ ก ระตุ ้นให้ นัก เรี ย นรู ้ จกั ตั้งค าถามกับ สถานการณ์
และโครงสร้างสังคมที่เป็ นอยู่ พัฒนาความรู้ดว้ ยตนเอง ด้วยความมุ่งหวังจะนาการเปลี่ยนแปลง ค) พัฒนาครู ดว้ ย
ความมัง่ คัง่ ของวัฒนธรรมอุร์สุลิน เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในความเป็ นครู มืออาชีพและสามารถดาเนิ นชีวติ ใหม่
ที่ตอบรับสัญญาณแห่ งกาลเวลา พร้ อมด้วยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และ
การบริ หาร ง) สร้างบรรยากาศโรงเรี ยนที่ร่มรื่ น ปลอดภัย และอบอุ่นเสมือนบ้าน มีสภาพที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ และสังสรรค์ พร้ อมทั้งมีมุมสงบเพื่อการภาวนาและค้นพบตัวเอง และ จ) เสริ มคุ ณค่าการมีส่วนร่ วมของ
ชุ มชนโรงเรี ยนในกิ จการต่างๆ บนพื้ นฐานของความเป็ นหนึ่ งเดี ยว กลมเกลี ยว และสันติ จนเกิ ดเครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้ มีทรัพยากรและทุนเพียงพอเพื่อการดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้น รายงานการประเมิ นตนเองฉบับนี้ จึ งได้เกิ ดขึ้ นจากความร่ วมแรงร่ วมใจจากทุ กฝ่ าย ในการดารง
รักษาคุณค่าที่ดีงามที่มีมาแต่อดีต และริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆที่จกั นาพาให้โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยสามารถยืนหยัดรับใช้
สังคมด้วยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพยิง่ 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 ย นมาแตร์ เดอี วิท ยาลัยเป็ นโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ ศึ ก ษา สั งกัด ส านัก งานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ ทาการสอนเฉพาะนักเรี ยนหญิงตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานครบนเนื้ อ
ที่ 18 ไร่ เศษ ซึ่ งอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ : 0 - 2252 – 6316,0 - 2252 6524, 0 - 2254 - 9724 โทรสาร : 0 - 2253 - 9785, 0 - 2255 – 2023
แผนผังแสดงสถานทีต่ ้งั โรงเรียน
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน
 ปรัชญา
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรี ยน คือ
อบรมเสริมคนให้ ครบ
ประสบธรรมอันสู งส่ ง
ปัญญาแตกฉานมั่นคง
เสริมส่ 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 การเคารพและให้เกียรติแก่สตรี และการช่วยเหลือสตรี ที่ถูกกดขี่ข่ม
เหง และเป็ นทาสของสังคม
โรงเรี ยนให้ความสาคัญกับการอบรมกิ ริยามารยาทที่ งดงามของกุลสตรี ไทย ความนุ่ มนวลในกิ ริยา วาจา
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
โรงเรี ยนมุ่งเน้นความมี ระเบี ยบวินัยในตนเอง ความซื่ อสัตย์สุ จริ ต ตรงต่อเวลา อดทน การรู ้ จกั รัก ษา
ความสะอาด การประหยัดและอดออม ทั้งนี้ โดยอาศัยคุ ณธรรมเหล่านี้ นาสู่ ไปความไม่เห็ นแก่ตวั และอิสรภาพที่
แท้จริ งจากกิเลสต่างๆ อันจะทาให้สามารถรับใช้ผอู ้ ื่นได้
โรงเรี ยนต้องการให้ศาสนาเป็ นพื้นฐานและเป็ นแกนกลางของพัฒนาการทางจิตวิญญาณอันนาสู่ ทศั นคติใน
การเลือกตัดสิ นใจและปฏิบตั ิ อย่างมีหลักการและคุณธรรมเป็ นที่ต้ งั
การศึกษาของโรงเรี ยนมุ่งเน้นความรู ้คู่คุณธรรม ซึ่ งหมายถึง ภารกิจในการส่ งเสริ มความเจริ ญงอกงามทาง
สติปัญญาของนักเรี ยน ในการแสวงหาความรู้ ความจริ ง การใฝ่ รู ้ และเปิ ดใจต่อการพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าอยู่
เสมอ
 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยในช่วงปี การศึกษา 2561 – 2565 คือ
ศิษย์มาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยปฏิบัติเซอร์ เวียมในวิถีชีวติ
มีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในโลก
ดังนั้นวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย ในปั จจุบนั จึงระบุวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. พัฒ นาการจัดการศึ ก ษาทั้งระดับ ปฐมวัย ประถมศึ กษา และมัธ ยมศึ ก ษาตามหลัก สู ตรปรั บ ปรุ งของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ด้วยความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุลินที่มุ่งมัน่ ความเป็ นโรงเรี ยนไทยแห่งความเป็ นเลิศ
2. พั ฒ นานั ก เรี ยนแต่ ล ะคนให้ เติ บ โตเต็ ม ศั ก ยภาพ เป็ นพลเมื อ งดี ที่ พ ร้ อ มจะรั บ ใช้ สั ง คมอย่ า ง
แข็งขัน ด้วยกิจกรรมปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยมีจิตตารมณ์อุร์สุลิน และศาสตร์ พระราชา (ร.9) เป็ นแนวทาง
3. พัฒนาความเป็ นมืออาชี พของครู ให้มีทกั ษะในการจัดกระบวนการกระตุน้ การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองของ
นักเรี ยน และมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี ในการเรี ยนการสอน และการทางานประกอบต่างๆ
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4. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็ นโรงเรี ยนสี เขียวที่ทนั สมัย รองรับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงในการ
จัดการศึกษา
5. ส่ งเสริ มความมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และนักเรี ยนเก่าในการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนอย่างรอบด้าน
 พันธกิจ
1. คงเป้ าหมายความเป็ นโรงเรี ยนไทยแห่งความเป็ นเลิศ
2. พัฒนาความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุสินที่สร้างศิษย์ให้เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในโลก
3. สร้างเสริ มความพร้อมของบุคลากรในการเป็ นมืออาชีพในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยี
4. คงอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนในความเป็ นบ้านที่สองของนักเรี ยนด้วยการปรับปรุ งภูมิทศั น์ และอาคารเรี ยน
ให้ เป็ นโรงเรี ยนสี เขี ย ว ที่ มี ความทัน สมัยบนพื้ นฐานของการรั ก ษาบรรยากาศของโรงเรี ยน ด้วยความส านึ ก ใน
พระมหากรุ ณาธิ คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระมหากษัตริ ยส์ องพระองค์ได้ทรงศึกษาในระดับปฐมวัย
 อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ ข องโรงเรี ยน คื อ เซอร์ เวียม ซึ่ งเป็ นเพี ย งคาเดี ย วที่ ผ ลัก ดันโรงเรี ยนมุ่ งสร้ างคุ ณ ลัก ษณะของ
นักเรี ยนให้มีจิตตารมณ์แห่ งการรักและรับใช้ การเป็ นพลเมืองผูร้ ับผิดชอบต่อสังคมและโลก มีมโนธรรมที่เที่ยงตรง
มีความสงบ มัน่ คง มีสติ และเข้มแข็งในจิตใจ และจิตวิญญาณ
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“ SERVIAM ” เซอร์ เวียม เป็ นเอกลักษณ์ของการเป็ นผูร้ ักและรับใช้ที่มีอยูใ่ นนักเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
ทุกคน
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ของโรงเรียน
 เป้าหมาย
1. คุณภาพนักเรี ยน - ศิษย์อุร์สุลิน มีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในโลก
1.1 มีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในการสร้างโลกที่มีความยุติธรรมและเป็ นธรรมมากกว่าเดิม ด้วยภาวะ
ผูน้ าแบบเซอร์เวียม
1.2 เปิ ดตาเปิ ดใจสู่ ค วามยากจนและการเอารั ด เอาเปรี ย บ และพร้ อ มเข้า ไปมี ส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาการด้วยจิตใจที่เปี่ ยมเมตตา และรักความเป็ นธรรม
1.3 มีความกล้าหาญที่จะตัดสิ นใจ เลือก และลงมือทาในความถูกต้อง และดีงามตามหลักศาสนาที่
ตนเชื่อศรัทธา
2. คุณค่าหลัก มีภาวะผูน้ าด้วยจิตตารมณ์เซอร์ เวียม
รักรับใช้ เมตตา กรุ ณา และอ่อนโยน
ซื่อสั ตย์ มนั่ คง ยืนหยัดในความถูกต้องและเป็ นธรรม
กล้าหาญที่จะตั้งคาถามนาสู่ การเปลี่ยนแปลง
เคารพ สุ ภาพ ถ่อมตน
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สงบ มีสติ และเข้มแข็ง
เพียรพยายาม มุ่งมัน่ และรับผิดชอบ
3. เป้ าหมายการศึกษา
3.1 เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในคุ ณภาพของโรงเรี ยนไทยแห่ งความเป็ นเลิ ศที่จดั การศึกษาอย่าง
เสมอภาค คานึ งถึงนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้วยหลักการการศึกษาอุร์สุลิน ตามจิตตารมณ์ ของนักบุญอัญจลา เมริ ชี
พร้อมน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต
3.2 จัด กระบวนการเรี ยนรู้ ด้ ว ย MATER DEI LEARNING CYCLE (Reflective Pedagogy) ที่
กระตุน้ ให้นกั เรี ยน รู ้จกั ตั้งคาถามกับสถานการณ์ และโครงสร้างสังคมที่เป็ นอยู่ พัฒนาความรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยความ
มุ่งหวังจะนาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
3.3 พัฒนาครู ด้วยความมัง่ คัง่ ของวัฒนธรรมอุ ร์สุ ลิน เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งในความเป็ นครู
มืออาชี พที่สามารถดาเนิ นชี วิตใหม่ตอบรับสัญญาณแห่ งกาลเวลา พร้อมด้วยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้และการบริ หารงาน
3.4 สร้ า งบรรยากาศโรงเรี ย นที่ ร่ม รื่ น ปลอดภัย และอบอุ่ น เสมื อ นบ้า น มี ส ภาพที่ เอื้ อ ต่ อ การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสังสรรค์ พร้อมทั้งมีมุมสงบเพื่อการภาวนา และไตร่ ตรองเพื่อค้นพบตัวเอง
3.5 เสริ ม คุ ณ ค่ า การมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนโรงเรี ย นในกิ จการต่ า ง ๆ บนพื้ น ฐานของความเป็ น
หนึ่ งเดี ยว กลมเกลี ยว และสันติ จนเกิ ดเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ มีทรัพยากร และทุนเพียงพอเพื่อการดาเนิ นการต่าง ๆ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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 าเทคโนโลยี 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
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2. ข้ อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.1 คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนตามตราสารจัดตั้งนิ ติบุคคล ชุดปี การศึกษา 2559 – 2561 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 ประสพโชคชัย ผูร้ ับใบอนุญาต
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศม.
สาขา การบริ หารการศึกษา
2. ซิสเตอร์เพ็ญศรี
ห่อเร
ผูจ้ ดั การ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด M.A.
สาขาบริ หารการศึกษา
3. นางสาวสุ มิตรา
พงศธร
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบุคลากรและจิตตาภิบาล
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด M.A.
สาขาการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน
4. นางทีนามารี
ผลาดิกานนท์ ผูอ้ านวยการ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศศ.ม.
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
2.3 ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร 20 คน (ได้รับแต่งตั้ง)
1. นายขวัญกล้า
นุชนารถ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศษ.ม. สาขาสิ่ งแวดล้อมศึกษา
2. นางนิลวรรณ
เจตวรัญญู
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด กศ.ม. สาขาการมัธยมศึกษา(ภาษาไทย)
3. นายประพนธ์
พิสัยพันธุ์
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
4. นายสุ ภชั ร์
ทองสถิตย์
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ค.บ. พลศึกษา
5. นางวีณา
รักษาสกุล
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ค.ม. สาขาการสอนสุ ขศึกษา
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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

ใจชานาญ
กฤตภคะ
มุสิกะโปดก
สุ รพันธ์พิทกั ษ์
สู ตะบุตร
พนมไทย
ครุ วรรณ
สว่างธูป
จันทร์ปีติ
ชูชาติ
จิระริ ยากุล
ทัศนเกษม
อินทุรัตน์
วิจิตรบุญยรักษ์
เบ้าพาละ

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, 3
ตารางที่ 1 : จานวนครู และบุคลากรโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2561
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
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ป.ตรี

ป.โท

1
1

1
1
1
1
3
7

ป.เอก

รวม

1
1
1
1
4
8

9

9

9

9

ประเภท / ตาแหน่ ง

จานวนบุคลากร (คน)
ต่ากว่า ป.ตรี

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

1
1
1
51
1
53

ป.ตรี

ป.โท

68
16
84

24
4
28

22

5

18
40

ป.เอก

2
2

รวม

93
22
115

28
51
5
24
10
103
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561)

ตารางที่ 2 : สัดส่ วนของนักเรี ยน : ครู ปี การศึกษา 2561
ระดับปฐมวัย
13 : 1

ระดับประถมศึกษา
16 : 1

ระดับมัธยมศึกษา
16 : 1

ตารางที่ 3 : ภาระงานของครู โดยเฉลี่ยชัว่ โมง/สัปดาห์ ปี การศึกษา 2561
ระดับปฐมวัย
13

ระดับประถมศึกษา
14

ระดับมัธยมศึกษา
14

2.5 จานวนครู ประจาการที่ได้สอนตรงตามวิชาเอก 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.94
2.6 จานวนครู ประจาการที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.06
3. ข้ อมูลนักเรียน
3.1 ระดับที่เปิ ดสอน
 ปฐมวัย
 ปฐมวัย – ม.ปลาย
 ประถมศึกษา – ม.ปลาย
 ม.ปลาย

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

3.2 จานวนผูเ้ รี ยน
ในปี การศึกษา 2561 มีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด 1,981 คน ดังแสดงในตารางที่ 4 และจานวนผูเ้ รี ยนที่มี
ลักษณะพิเศษ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 4 : แสดงจานวนนักเรี ยนแต่ละระดับชั้นตามที่เปิ ดสอนประจาปี การศึกษา 2561 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ระดับชั้นทีเ่ ปิ ดสอน
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

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

รวม
รวมทั้งสิ้น

27
55

จานวนผู้เรี ยนปกติ (คน) จานวนผู้เรี ยนพิเศษ (คน)
120
120
144
148
149
153
149
144
887
147
143
141
3
204
158
177
1
(ไม่รวมแลกเปลี่ยน 3 คน)
970
4
1,977
4

รวม
120
120
144
148
149
153
149
144
887
147
143
144
204
158
178
974
1,981

ตารางที่ 5 : แสดงจานวนผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะพิเศษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี การศึกษา 2561
จานวน (คน)
4
-

รายการ
1. ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องเรี ยนร่ วม
2. ผูเ้ รี ยนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
3. ผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
4. ผูเ้ รี ยนซ้ าชั้น
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รายการ
5. ผูเ้ รี ยนที่ขาดเรี ยนมากกว่าร้อยละ 5 ของเวลาเรี ยน (วัน) ตลอดปี การศึกษา
6. ผูเ้ รี ยนลาออกกลางคัน
7. ผูเ้ รี ยนที่ทาชื่ อเสี ยงให้กบั โรงเรี ยน
8. ผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยง
8.1 เอดส์
8.2 ยาเสพติด
8.3 ความรุ นแรง
8.4 พฤติกรรมก้าวร้าวตามคาวินิจฉัยของแพทย์

จานวน (คน)
19
26
77
-

3.3 จานวนนักเรี ยนที่จบหลักสู ตร ในปี การศึกษา 2561
อ.3 จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ป.6 จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.91 นักเรี ยนชั้น ป.6 ลาออกระหว่างปี 3 คน
ม.3 จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ม.6 จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.89 นักเรี ยนชั้น ม.6 ลาออกระหว่างปี 2 คน
หมายเหตุ : ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนที่ลาออก ไปศึกษาต่อต่างประเทศ / โรงเรี ยนนานาชาติ
4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
การศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และ
พุทธศักราช 2560 ดังแสดงในตารางที่ 6, 7, 8, 9
ตารางที่ 6 : โครงสร้างหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ช่ วงอายุ
อายุ 3 - 6 ปี
สาระที่ควรเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ ประสบการณ์สาคัญ
- ด้านร่ างกาย
- เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
- ด้านอารมณ์ จิตใจ
- เรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
- ด้านสังคม
แวดล้อมเด็ก
- ด้านสติปัญญา
- ธรรมชาติรอบตัว
- สิ่ งต่างๆรอบตัวเด็ก
ไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน : 1 ปี ใช้เวลา 5 - 6 ชัว่ โมง : 1 วัน
ระยะเวลาเรียน
25 - 30 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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ตารางที่ 7 : 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

ตารางที่ 8 : โครงสร้างเวลาเรี ยน หลักสู ตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - 3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
สาระการเรี ยนรู้ พนื้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การออกแบบและเทคโนโลยี / วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
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เวลาเรียนรายปี
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
160 (4 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิม่ เติมตามความพร้ อมและจุดเน้ น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียนรายปี
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
960 (24 นก.)
ปี ละไม่ น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
120
ไม่ น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

ตารางที่ 9 : โครงสร้างหลักสู ตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
สาระการเรี ยนรู้ พนื้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การออกแบบและเทคโนโลยี / วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
รายวิชา / กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัดเพิม่ เติมตามความพร้ อมและจุดเน้ น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียนรายปี
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
40 (1 นก.)
320 (8นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
240 (6 นก.)
1,760 (44 นก.)
ไม่ น้อยกว่า 1,560 ชั่วโมง
360
รวม 3 ปี ไม่ น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง

โครงสร้างเวลาเรี ยนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นาเสนอข้างต้นเป็ นโครงสร้างเวลาในภาพรวม
ของระดับชั้น แต่ยงั มีการจาแนกการจัดสัดส่ วนของสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆและเวลาเรี ยนตามแผนการเรี ยนรู ้
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5. ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่
ปัจจุบนั 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 ห้องธุ รการ 2 ห้อง ห้องสมุด
1 ห้อง ห้องอาเซียน 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ห้องศูนย์การเรี ยน 5 ห้อง ห้องแนะแนว 1 ห้อง ห้องประชุม
1 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ 2 ห้ อ ง ห้ อ งการเงิ น 1 ห้ อ ง ห้ อ งท าการมู ล นิ ธิ ม าแตร์ เดอี ฯ 1 ห้ อ ง
ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องสหการโรงเรี ยน และห้องเอนกประสงค์
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีท้ งั หมด 6 ชั้น เป็ นอาคารเรี ยนระดับอนุบาลและระดับมัธยมศึ กษา 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 ม พิ เศษ) 4 ห้อง ห้องสมุ ด 1 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิ ก ส์ 1 ห้อง (ใช้เป็ นห้องเรี ยนและ
ห้องค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต) ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการวิชาการงาน 3 ห้อง ห้องศิลปะ 1 ห้อง
ห้ อ งดนตรี ไทย 1 ห้ อ ง ห้ อ งดนตรี สากล 1 ห้ อ ง ห้ อ งแนะแนว 1 ห้ อ ง ห้ อ งโสต-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 กษาและนัน ทนาการ ชั้น 3 แบ่ งเป็ นห้ อง
สาหรับแยกเรี ยนตามกิ จกรรม 3 ห้อง พร้ อมด้วยอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย ห้องเรี ยนเทเบิ ล
เทนนิส ห้องเรี ยนยิมนาสติก และห้องโล่งอเนกประสงค์ใช้เรี ยนกิจกรรมเข้าจังหวะและกระบี่กระบอง มีห้องเก็บของ
และห้องพัก ครู อีก อย่างละ 1 ห้ อง ห้องน้ า 2 ห้อง ชั้น 2 เป็ นชั้น ลอยสามารถขึ้ นมาชมการแข่ งขัน กี ฬ าได้ และมี
ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องน้ า 2 ห้อง และชั้นล่างเป็ นสนามกี ฬาอเนกประสงค์ 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 คณะอุร์สุลิน เป็ นอาคารที่ ได้รับ
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปั ตยกรรมดีเด่น ประจาปี 2544 ประเภทอาคารปูชนียสถานและวัดวาอาราม โดยการคัดเลือก
ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
6. อาคารทีพ่ ักคณะซิสเตอร์ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน 4 ชั้น อยูต่ ิดกับเรื อนไม้อนุรักษ์ ใช้เป็ นที่พกั ของคณะ
ซิ สเตอร์ ท้ งั หมดของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย
7. อาคารบ้ านศู นย์ เป็ นอาคารก่ ออิ ฐถื อปู นมี 3 ชั้น ตั้งอยู่ติดกับ อาคารที่ พ กั ของคณะซิ ส เตอร์ ใช้เป็ น
ที่ทางานของอธิการเจ้าคณะภาคอุร์สุลินแห่งประเทศไทย มีหอ้ งประชุมและห้องพักสาหรับแขกที่มาติดต่อกับคณะ
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ซิสเตอร์
8. อาคารบ้ านฟาติ ม า เป็ นอาคาร 4 ชั้น ตั้ง อยู่ด้านหลังติ ดกับ ถนนหลัง สวน เป็ นห้ องท างานและห้ อ ง
ประชุ ม ของผูบ้ ริ ห ารฝ่ ายบุ ค ลากรและจิ ตตาภิ บ าลในชั้น ล่ าง และอี ก 3 ชั้นใช้เป็ นที่ พ กั ของเจ้าหน้าที่ หญิ งของ
โรงเรี ยน
6. ข้ อมูลด้ านงบประมาณและทรัพยากร
6.1 งบประมาณ โรงเรี ยนจัดทางบประมาณแสดงรายรับ รายจ่าย ดังตารางที่ 10 และ 11
ตารางที่ 10 : แสดงรายรับ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประจาปี การศึกษา 2561
รายการรับ
-เงินอุดหนุนจากกระทรวง
-ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
-เงินบริ จาค
-รายได้อื่น
รวม

จานวนเงิน
25,499,132.00
9,938,210.00
10,554,786.00
30,847,105.00
5,277,886.00
82,117,119.00

ตารางที่ 11 : แสดงรายจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประจาปี การศึกษา 2561
รายการจ่ าย
-เงินเดือนครู
-ค่าจ้างประจา
-เงินสมทบ 3%
-วัสดุการทางาน
-อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
-ค่าซ่อมแซมและดูแลสถานที่
-ค่าสาธารณูปโภค
-รายจ่ายอื่น
รวม

จานวน
48,782,046.30
7,714,263.00
1,356,697.95
1,577,329.00
7,890,860.00
11,281,338.00
4,191,940.00
1,924,757.00
84,719,231.25

ร้ อยละ
58.00
9.00
2.00
2.00
9.00
13.00
5.00
2.00
100.00

รายจ่ายมากกว่ารายรับ เป็ นเงิน 2,602,112.25 บาท
หมายเหตุ : งบประมาณแสดงรายรับ รายจ่ายที่รายงานนี้ยงั ไม่รวมรายการของเดือนมีนาคมและเมษายน 2562
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6.2 ทรัพยากร
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ และโน้ตบุค๊ มีจานวนทั้งหมด
ใช้เพื่อสื่ อการเรี ยนการสอน
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ใช้งานบริ หาร
ใช้ในงานธุรการ บริ การ
2. ปริ มาณสื่ อการเรี ยนการสอน

423
350
80
8
29

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง

ตารางที่ 12 : แสดงจานวนสิ่ งอานวยความสะดวก ครุ ภณั ฑ์ และสื่ อเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในปี การศึกษา 2561
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการสิ่ งอานวยความสะดวก เทคโนโลยี และสื่ ออุปกรณ์
โปรเจคเตอร์ EPSON
ไมโครโฟนแบบมีสาย
ระบบเครื่ องเสี ยงพร้อมจอ SUMSANG 55"
Apple iPad + pencil
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ ACER
เครื่ องพริ้ นเตอร์ RICH0
โต๊ะปิ งปอง มีลอ้ เลื่อน
หุ่นชุด CPR
โต๊ะเก้าอี้นกั เรี ยน
เครื่ องฟอกอากาศ ALPINE
พัดลมติดผนัง
ระบบโปรแกรมวิชการ

จานวน
12
30
1
40
40
3
2
2
310
12
86
1

7. ข้ อมูลผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรี ยนจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และ กิ จกรรมเสริ มต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้พฒั นาความพร้อมในการ
เรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆดังแสดงในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ผลการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรี ยนชั้น อนุบาล 3 ปี การศึกษา 2561 จานวน 120 คน
พัฒนาการความพร้ อม
ในการเรียนรู้

ผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี
จานวน
ร้ อยละ

พัฒนาการด้ านต่ างๆ

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

94
115
115
115
106
82
45

การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ด้านอารมณ์จิตใจ
พัฒนาการด้านสังคม
ด้านสังคม
พัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านสติปัญญา
พัฒนาการด้านร่ างกาย

ประสบการณ์การเรี ยนรู้
พื้นฐาน

กิจกรรมนาฎศิลป์
กิจกรรมดนตรี

106
118
118
119
116
116
119

77.31
95.83
96.01
96.01
89.11
68.65
31.24

แผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนนักเรี ยนอนุบาล 3 ที่มีพฒั นาการด้านต่างๆ ในระดับดี
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89.08
99.61
99.81
99.17
97.79
98.00
100.00

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนระดับสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีระดับผลการเรี ยนตั้งแต่ 3
ขึ้นไป ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2, 3, 4
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561
100.00
94.22
93.43
96.15
100.00
100.00
97.73
98.75
99.66
90.15

คณิตศาสตร์

89.47

95.36
84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00 102.00

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
79.03
96.00

99.37
98.95
85.56

77.33
79.03
91.57

0.00

20.00
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40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561

80.46
92.71
99.48

98.96
91.13
70.83

79.73
88.28
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

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 14, 15, 16 และแผนภูมิที่ 5, 6, และ 7
ตารางที่ 14 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามรายวิชา
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลีย่ ระดับสั งกัด
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

ภาษาไทย
70.55
61.65
59.59
55.90
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คณิตศาสตร์
67.77
44.82
43.10
37.50

วิทยาศาสตร์
52.15
43.93
43.24
39.93

ภาษาอังกฤษ
81.69
51.24
49.29
39.24

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ประจาปี การศึกษา 2561
90

80

81.69
70.55

70

67.77

61.6559.59

60

55.9

52.15
44.82 43.1

50

37.5

40

51.2449.29

43.9343.24
39.93

39.24

30
20
10
0

ตารางที่ 15 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามรายวิชา
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลีย่ ระดับสั งกัด
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

ภาษาไทย
79.51
60.40
53.81
54.42

คณิตศาสตร์
61.83
36.82
30.40
30.04

วิทยาศาสตร์
51.64
39.31
35.82
36.10

ภาษาอังกฤษ
71.94
36.51
31.91
29.45

แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
90
80

79.51
71.94

70
61.83

60.4
60

53.8154.42

51.64

50

40

39.31
35.82 36.1

36.82
30.4 30.04

30
20
10
0
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36.51
31.91
29.45

ตารางที่ 16 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามรายวิชา
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
70.27
54.42
45.23
47.31

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
70.04
43.53
44.41
73.18
41.64
34.80
38.45
43.27
30.82
29.99
34.27
34.38
30.72
30.51
35.16
31.41

แผนภูมิที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

2) เปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา 2559 - 2560
ดังแสดงในดังแสดงในตารางที่ 17, 18, 19 และแผนภูมิที่ 8, 9, 10
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ตารางที่ 17 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
จาแนกตามรายวิชา ปี การศึกษา 2560 และ 2561
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ปี การศึกษา 2560
64.92
64.19
54.14
85.76
ปี การศึกษา 2561
70.55
67.77
52.15
81.69
แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET)
ประจาปี การศึกษา 2560 - 2561 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

ตารางที่ 18 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
จาแนกตามรายวิชา ปี การศึกษา 2560 และ 2561
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
ปี การศึกษา 2560
ปี การศึกษา 2561

ภาษาไทย
69.92
79.51

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
53.94
47.00
71.33
61.83
51.64
71.94

21

แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET)
ประจาปี การศึกษา 2560 - 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
90
80

70
60
50
40
30
20
10

0

ตารางที่ 19 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามรายวิชา
ปี การศึกษา 2560 และ 2561
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
ปี การศึกษา 2560
ปี การศึกษา 2561

ภาษาไทย
71.01
70.27

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
57.19
43.41
45.42
72.10
70.04
43.53
44.41
73.18

แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET)
ประจาปี การศึกษา 2560 - 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

22

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 31,363 เล่ม
ระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วยหนังสื อจานวน 43,615 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
1.2 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริ การการสื บค้นข้อมูลทาง Internet โดยเปิ ดให้บริ การเป็ น 3 ช่วง 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 2561 ดังแสดงในตารางที่ 20, 21
ตารางที่ 20 : แสดงกิจกรรมทัศนศึกษา
ลาดับ
1

วันที่
6 มิ.ย. 61

สถานที่
พิพิธภัณฑ์บา้ นไทย จิม ทอมป์ สัน

2

6 มิ.ย. 61

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์
23

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ม.1/1 จานวน13 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 3 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/1 จานวน13 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน

ลาดับ
3

วันที่
6 มิ.ย. 61

สถานที่
วิทยากร
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (Museum Siam) เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
พิพิธภัณฑ์ตารวจ วังปารุ สกวัน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
พิพิธภัณฑ์ไปรษณี ยากรไทย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
นิทรรศน์รัตนโกสิ นทร์
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
ท้องฟ้ าจาลอง
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

4

13 มิ.ย. 61

5

13 มิ.ย. 61

6

13 มิ.ย. 61

7

3 ก.ค. 61
4 ก.ค. 61
5 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61

8

3 ก.ค.61
4 ก.ค.61
5 ก.ค.61
6 ก.ค.61

ศูนย์การเรี ยนรู้ Nanmeebooks
Learning Centerในโครงการ
“ชวน KID มาเป็ นนักวิทย์ ตอน
พลังงานน่ารู ้”

9

10 ก.ค. 61

บริ ษทั ช. การช่าง จากัด (มหาชน)

10

10 ก.ค. 61

11

10 ก.ค. 61

12

10 ก.ค. 61

13

10 ก.ค. 61

14

10 ก.ค. 61

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
บริ ษทั เกรท เอิร์ธ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
จากัด
มอบหมาย
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
(มหาชน) (Production House)
มอบหมาย
โรงพยาบาลพระรามเก้า
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
(โรงพยาบาล)
มอบหมาย
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงกรุ งเทพ จากัด เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มหาชน (สนามบิน)
มอบหมาย
บริ ษทั ช. การช่าง จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

24

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ม.1/1 จานวน12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 3 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/2 จานวน13 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/2 จานวน13 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 3 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/2 จานวน12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ป.6/1 จานวน 36 คน
นักเรี ยนชั้น ป.6/3 จานวน 36 คน
นักเรี ยนชั้น ป.6/4 จานวน 38 คน
นักเรี ยนชั้น ป.6/2 จานวน 36 คน
ผูป้ กครอง 6 คน ครู 2 คน / ห้อง
นักเรี ยนชั้น ป.3/2 จานวน 38 คน
นักเรี ยนชั้น ป.3/1 จานวน 38 คน
นักเรี ยนชั้น ป.3/3 จานวน 37 คน
นักเรี ยนชั้น ป.3/2 จานวน 36 คน
ผูป้ กครอง 2 คน ครู 2 คน / ห้อง
นักเรี ยนชั้น ม.2/1 จานวน 11 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/1 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/4 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/4 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/4 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/1 จานวน11 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน

ลาดับ
15

วันที่
10 ก.ค. 61

สถานที่
บริ ษทั เกรท เอิร์ธ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด
(มหาชน) (Production House)
โรงพยาบาลพระรามเก้า
(โรงพยาบาล)
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงกรุ งเทพ จากัด
มหาชน (สนามบิน)
วัดปทุมวนาราม

16

10 ก.ค. 61

17

10 ก.ค. 61

18

10 ก.ค. 61

19

20 ก.ค. 61

20

20 ก.ค. 61
24 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

21

31 ก.ค. 61

โรงแรม Novotel (ธุ รกิจโรงแรม)

22

31 ก.ค. 61

23

31 ก.ค. 61

บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติง้ แอนด์พบั ลิช
ชิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กูเกิล (ประเทศไทย) จากัด

24

31 ก.ค. 61

25

31 ก.ค. 61

26

31 ก.ค. 61

27

31 ก.ค. 61

28

1 ส.ค. 61

บริ ษทั ตาชานิ จากัด (พระราม 9)
(Studio ถ่ายภาพ)
C ASEAN
ร้านไอศกรี ม IceDEA (สาขาหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพฯ)
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3
พิพิธภัณฑ์วดั ไตรมิตรศูนย์
ประวัติศาสตร์เยาวราช
25

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
คณะสงฆ์

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

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ม.2/1 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/4 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/4 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/4 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ป.6 จานวน 145 คน
ผูป้ กครอง 12 คน ครู 8 คน
นักเรี ยนชั้น ป.5/1 จานวน 38 คน
นักเรี ยนชั้น ป.5/4 จานวน 38 คน
นักเรี ยนชั้น ป.5/2 จานวน 36 คน
นักเรี ยนชั้น ป.5/3 จานวน 38 คน
ผูป้ กครอง 4 คน ครู 2 คน /ห้อง
นักเรี ยนชั้น ม.2/1 จานวน11 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/2 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/2 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/2 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/3 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/3 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.2/3 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/3 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน

ลาดับ
29

วันที่
1 ส.ค. 61

30

1 ส.ค. 61

31

8 ส.ค. 61

32

8 ส.ค. 61

33

8 ส.ค. 61

34

13 ส.ค. 61

35

15 ส.ค. 61

36

15 ส.ค. 61

37

21 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61

38

27 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61

39

12 ก.ย. 61

40

12 ก.ย. 61

สถานที่
Dialogue in the Dark

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ม.1/3 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
นักเรี ยนชั้น ม.1/3 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
ล้ง 1919
นักเรี ยนชั้น ม.1/4 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
นักเรี ยนชั้น ม.1/4 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
Siamgems Heritage
นักเรี ยนชั้น ม.1/4 จานวน 12 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
นักเรี ยนอินโดนีเซียจานวน 8 คน
ครู อินโดฯ 2 คน ครู ไทย 4 คน
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
นักเรี ยนอินโดนีเซียจานวน 8 คน
ครู อินโดฯ 2 คน ครู ไทย 4 คน
ล้ง 1919
นักเรี ยนอินโดนีเซียจานวน 8 คน
ครู อินโดฯ 2 คน ครู ไทย 4 คน
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารและ
นักเรี ยนชั้น ป.4/1 จานวน 38 คน
วัดซางตาครู้ส
นักเรี ยนชั้น ป.4/2 จานวน 38 คน
นักเรี ยนชั้น ป.4/3 จานวน 40 คน
นักเรี ยนชั้น ป.4/4 จานวน 38 คน
ผูป้ กครอง 6 คน ครู 2 คน / ห้อง
ทัศนศึกษาที่หมู่บา้ นอนุ รักษ์ควายไทย เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้น ม.1/4 จานวน 34 คน
จ.สุ พรรณบุรี
มอบหมาย
นักเรี ยนชั้น ม.1/3 จานวน 36 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/1 จานวน 38 คน
นักเรี ยนชั้น ม.1/2 จานวน 36 คน
ครู 2 คน มัคคุเทศก์ 2 คน / ห้อง
- คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 13 คน
- คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
ม.มหิดล
- คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 12 คน
- คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหิดล มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
26

ลาดับ
41

วันที่
12 ก.ย. 61

42

12 ก.ย. 61

43

12 ก.ย. 61

44

12 ก.ย. 61

45

12 ก.ย. 61

46

12 ก.ย. 61

47

12 ก.ย. 61

48

12 ก.ย. 61

49

12 ก.ย. 61

สถานที่
- คณะแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิ ต)
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิ ต)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิ ต)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสู ตรนวัตกรรมดิจิทลั (IDD)
ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิ ต)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม มศว
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะ
การออกแบบพัสตราภรณ์ ม.
ธรรมศาสตร์ (รังสิ ต)
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- คณะมนุษยศาสตร์ (สื่ อสารมวลชน)
ม.เกษตรศาสตร์
- คณะวารสารศาสตร์และ
สื่ อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิ ต)
- คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุ งเทพ
- คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์ )
- คณะมนุษยศาสตร์ มศว
- สาขาการจัดการโรงแรม (Vatel) คณะ
วิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
- คณะเศรษฐศาสตร์(BE) ธรรมศาสตร์

27

วิทยากร
จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 12 คน
มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 2 คน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 12 คน
มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 12 คน
มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 12 คน
มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 11 คน
มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 12 คน
มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 12 คน
มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 12 คน
มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 12 คน
มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน

ลาดับ
50

วันที่
12 ก.ย. 61

51

14 ก.ย. 61

52

26 ก.ย. 61

53

26 ก.ย. 61

54

26 ก.ย. 61

55

26 ก.ย. 61

56

27 ก.ย. 61

57
58

59

สถานที่
- คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
- คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
(BBA) จุฬาฯ
ร่ วมงาน Good Society Expo
ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ศูนย์บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
(ศูนย์เอราวัณ)
- ศูนย์พนั ธุศาสตร์การแพทย์ สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข
- โรงพยาบาลพระรามเก้า

- บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทน
เมนท์ จากัด (มหาชน)
1 ต.ค. 61 โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
15 – 28 ต.ค. นักเรี ยนสายการเรี ยนอังกฤษ-ญี่ปุ่น
61
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ที่ Fukuoka jo
Gakuin Junior and Senior High
School
12 พ.ย. 61 วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
13 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61

28

วิทยากร
จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้นม. 3 จานวน 12 คน
มอบหมาย
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน
เจ้าหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

สภานักเรี ยนจานวน 9 คน และ
คุณครู 3 ท่าน
นักเรี ยนชั้นม. 4-6 จานวน 40 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 4 คน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนชั้นม. 4-6 จานวน 37 คน
ผูป้ กครอง 3 คน ครู 2 คน
นักเรี ยนชั้นม. 4-6 จานวน10 คน
ผูป้ กครอง 1 คน ครู 1 คน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนชั้นม. 4-6 จานวน 27 คน
ผูป้ กครอง 2 คน ครู 1 คน
นักเรี ยนชั้นม. 4-6 จานวน 27 คน
ผูป้ กครอง 4 คน ครู 1 คน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนชั้นม. 4-6 จานวน 40 คน
ผูป้ กครอง 7 คน ครู 1 คน
นักเรี ยนม. 4 จานวน 4 คน
คุณครู 1 ท่าน

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้น ป.5/3 จานวน 38 คน
มอบหมาย
นักเรี ยนชั้น ป.5/4 จานวน 38 คน
นักเรี ยนชั้น ป.5/2 จานวน 36 คน
นักเรี ยนชั้น ป.5/1 จานวน 38 คน
ผูป้ กครอง 8 คน ครู 9 คน / ห้อง

ลาดับ
60

วันที่
15 พ.ย. 61

61

14 พ.ย. 61

62

14 พ.ย. 61

63

14 พ.ย. 61

64

14 พ.ย. 61

65

19 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
8 - 9 ธ.ค. 61 กิจกรรมดูดาว ที่หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
จ. ฉะเชิงเทรา
11 ธ.ค. 61 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.
อาคารจัตุรัสจามจุรี

66

67

สถานที่
ชมโขน มูลนิธิศิลปาชีพฯ
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒั นธรรม
โครงการชัง่ หัวมัน ตามพระราชดาริ
จ. เพชรบุรี
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
จ. สมุทรสงคราม
โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จ. เพชรบุรี
ศูนย์เรี ยนรู้โครงการตามพระราช
ประสงค์หุบกระพง จ. เพชรบุรี
ทัศนศึกษาที่ จ.พระนครศรี อยุธยา

68

7 ม.ค. 62

ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กรุ งเทพฯ

69

28 ม.ค. 62
11 ก.พ. 62

กิจกรรมฝึ กมารยาทการรับประทาน
อาหารแบบสากล ที่โรงแรมเอเชีย
29

วิทยากร

จานวนผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
นักเรี ยนชั้น ป.6 จานวน 145 คน
ผูป้ กครอง 12 คน ครู 12 คน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้น ม.1/1 จานวน 38 คน
มอบหมาย
ครู จานวน 3 คน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้น ม.1/2 จานวน 36 คน
มอบหมาย
ครู จานวน 3 คน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้น ม.1/3 จานวน 36 คน
มอบหมาย
ครู จานวน 3 คน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยนชั้น ม.1/4 จานวน 34 คน
ครู จานวน 3 คน
นักเรี ยนม. 2/2 ครู 2 ท่าน
นักเรี ยนม. 2/4 ครู 3 ท่าน
นักเรี ยนม. 2/1 ครู 3 ท่าน
นักเรี ยนม. 2/3 ครู 3 ท่าน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชมรมดาราศาสตร์
มอบหมาย
จานวน 24 คน ครู 3 ท่าน
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้น ป.4/4 จานวน 38 คน
มอบหมาย
นักเรี ยนชั้น ป.4/3 จานวน 40 คน
นักเรี ยนชั้น ป.4/2 จานวน 38 คน
นักเรี ยนชั้น ป.4/1 จานวน 38 คน
ผูป้ กครอง 6 คน ครู 2 คน / ห้อง
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ นักเรี ยนชั้น ป.6/3 จานวน 36 คน
มอบหมาย
นักเรี ยนชั้น ป.6/1 จานวน 36 คน
นักเรี ยนชั้น ป.6/4 จานวน 38 คน
นักเรี ยนชั้น ป.6/2 จานวน 36 คน
ครู 5 คน / ห้อง
นักเรี ยนเก่า
นักเรี ยนม. 3/2 และ ม. 3/4
มาแตร์ เดอีนักเรี ยนม. 3/1 และ ม. 3/3
วิทยาลัย
ครู 6 คน / วัน

ตารางที่ 21 : แสดงการเข้าร่ วมกิจกรรมค่ายของนักเรี ยนระดับต่างๆ
กิจกรรม
1. ค่ายสภานักเรี ยน
2. ค่ายยุวกาชาด

3. ค่ายปั จฉิ มนิเทศ
4. ค่ายวิชาการ : คณิ ตศาสตร์
5. กิจกรรมจิตอาสา
6. กิจกรรมจิตอาสา

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
ม. 4
ม. 4

วันที่
6 - 8 มิ.ย. 2561

สถานที่
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน

16 มิ.ย. 2561

โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย

8 ธ.ค. 2561
14 - 16 พ.ย. 2561
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
4 - 6 ก.ค. 2561
22 - 24 ส.ค. 2561
5 - 7 ก.ย. 2561
12 - 13 ธ.ค. 2561
19 ม.ค. 2562
1 - 6 ต.ค. 2561
4 - 9 มีนาคม 2562
8 - 13 ต.ค. 2561
15 - 20 ต.ค. 2561

สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
โรงเรี ยนปิ ยมาตย์
จังหวัดพะเยา
บ้านอัญจลา เชียงคา
จังหวัดพะเยา

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 22, 23
ตารางที่ 22 แสดงกิจกรรมบรรยายข้อมูลความรู ้และแนะแนวการศึกษาในโรงเรี ยน
ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

วิทยากร

1

4 มิ.ย. 61

การบรรยาย ของกิจกรรมคาทอลิก

บราเดอร์ คฑาวุธ

2

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
หลากหลายในหัวข้อ On becoming
a Doctor

- ผศ.พญ.อรพร ดารงวงศ์ศิริ นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
- แพทย์หญิงวรมา เกษม
จานวน 54 คน
พิพฒั น์ชยั

30

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยนคาทอลิกมัธยม
กลุ่มกิจกรรม YCS

ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

วิทยากร

3

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
หลากหลายในหัวข้อ คนทีวี คนทา
สื่ อ คนทาคอนเสิ ร์ต อาชีพที่ไม่ใช่
แค่ความชอบ คาตอบก่อนเลือก
วิชาชีพ

คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร

นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
จานวน 51 คน

4

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
หลากหลายในหัวข้อ Inside Insight - In Psych

ดร.พนิตา เสื อวรรณศรี

นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
จานวน 41 คน

5

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
หลากหลายในหัวข้อ Personal
Shopper and must-have items

คุณณรงค์ชยั นธีวนาพันธ์

นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
จานวน 36 คน

6

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
คุณศศิธร แสงจันทร์
หลากหลายในหัวข้อชีวติ การทางาน
ของนักกฎหมาย

นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
จานวน 46 คน

7

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
หลากหลายในหัวข้อต่อยอด
วิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อมสู่ อาชีพ
ใหม่ในศตวรรษที่ 21

- รองศาสตราจารย์ ดร.
เอกวัล ลือพร้อมชัย
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมฤดี จิตประไพ

นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
จานวน 30 คน

8

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
หลากหลายในหัวข้อสารพัน
คาถาม-ตอบกับอาชีพวิศวกรหญิง

- คุณวิลาวัณย์ อติวฒั นานนท์
- คุณอรวีร์ รัตนเนตร

นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
จานวน 34 คน

9

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
หลากหลายในหัวข้อ
แพ็ท - “อยากเป็ นดีไซเนอร์ ตอ้ ง
เรี ยนอะไรบ้าง”
พิม - “เล่าเรื่ องการทางานของ
สถาปนิก/อินทีเรี ย”

- คุณปรารถนา (แพ็ท)
เกลียวปฏินนท์
- คุณพิม วรรณประภา

นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
จานวน 42 คน

31

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

วิทยากร

10

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
หลากหลายในหัวข้อ Ladies in
digital industry: gender equality

- คุณอัญชลี โตวรรณสู ตร
- คุณจันทพร นิยมปิ ติกุล
- คุณประนิติ ฐิตะวรรโณ

นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
จานวน 37 คน

11

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
หลากหลายในหัวข้อ Cashless
Society เทรนด์มาแรง มาทาความ
รู ้จกั กันกับบริ ษทั True Money ผู้
ให้บริ การ e-wallet อันดับหนึ่งของ
เมืองไทย

คุณอชิรา เตาลานนท์

นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
จานวน 31 คน

12

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
หลากหลายในหัวข้อจับทาร์ เก็ตให้
อยูห่ มัดด้วยสื่ อดิจิตอล เข้าถึง
เป้ าหมายด้วยกลยุทธ์เทคโนโลยี

คุณชลีพร จงกมานนท์

นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
จานวน 41 คน

13

27 มิ.ย. 61

เปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้สู่อาชี พที่
หลากหลายในหัวข้อ Start Me to
Start Up

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
พัชราวลัย ชัยปาณี

นักเรี ยนชั้นม. 2 - 4
จานวน 45 คน

14

29 มิ.ย. 61

กิจกรรมสุ ขอนามัย

เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล ตัวแทนเครื อข่าย
ผูป้ กครองอนุบาล

15

2 ก.ค. 61

อบรมการถ่ายภาพให้นกั เรี ยนใน
งาน MD Run 2018

คุณธนัตถ์ สิ งหสุ วชิ

นักเรี ยนชั้น ม.5 ที่
อาสาช่วยในงาน

16

5 ก.ค. 61

กิจกรรมส่ งเสริ มความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนนอกเวลาเรี ยน

คุณครู กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (ทาอาหาร)

นักเรี ยนมัธยมที่สนใจ

17

10 ก.ค. 61

กิจกรรมส่ งเสริ มความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนนอกเวลาเรี ยน

คุณครู กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (งานประดิษฐ์)

นักเรี ยนชั้น ป.1 - 2
ที่สนใจ

18

24 ก.ค. 61

กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก ตอนหมากกระดาน

เครื อข่ายผูป้ กครองประถม

นักเรี ยนประถมที่สนใจ

32

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

ลาดับ

วันที่

19

25 ก.ค. 61

20

กิจกรรม

วิทยากร

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก ตอนหมากกระดาน

เครื อข่ายผูป้ กครองประถม

นักเรี ยนประถมที่สนใจ

31 ก.ค. 61

กิจกรรมวันภาษาไทย
“พบครู ทอม คาไทย สร้างแรง
บันดาลใจในการใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้อง”

คุณจักรกฤต โยมพยอม

นักเรี ยนชั้นม. 3 - 5

21

2 ส.ค. 61

กิจกรรม "อ่านหนังสื อให้คนพิการ
ทางสายตา"

คุณครู กลุ่มสาระภาษาไทย

นักเรี ยนชั้นม. 1 - 6

22

16 ส.ค. 61

การบรรยายพิเศษ “สมรรถนะ และ
ทักษะการเรี ยนรู้ในโลกปัจจุบนั ”

ศาสตราจารย์ ดร. กันตธี ร์
ศุภมงคล

นักเรี ยนชั้นม. 6

23

21 ส.ค. 61

กิจกรรม Broadway Vocal Master
Class

กลุ่ม Broadway Vocal
Master Class แนะนาโดย
สถานทูตอเมริ กนั

นักเรี ยนชั้นม. 3/3
เฉพาะกลุ่มที่เรี ยนดนตรี
สากล

24

21 ส.ค. 61

แข่งขันตอบปั ญหาวิทยาศาสตร์ และ คุณครู กลุ่มสาระ
นักเรี ยนชั้นม. 1 - 6
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรม

25

21 ส.ค. 61

กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก ตอน บ้าน
หมาโฮ่ง

เครื อข่ายผูป้ กครองประถม

นักเรี ยนชั้นม. 1 - 6
ที่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรม

26

22 ส.ค. 61

กิจกรรมคณิ ตคิดสนุก ตอน บ้าน
หมาโฮ่ง

เครื อข่ายผูป้ กครองประถม

นักเรี ยนชั้นม. 1 - 6
ที่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรม

27

23 ส.ค. 61

กิจกรรมส่ งเสริ มความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนนอกเวลาเรี ยน

คุณครู กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (งานประดิษฐ์)

นักเรี ยนชั้น ป. 3 - 4
ที่สนใจ

28

28 ส.ค. 61

กิจกรรมสังคมเป็ นสุ ข ทุกอาชีพ
ช่วยกัน(อาชีพแอร์ โฮสเตส และ
นักบิน)

เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล นักเรี ยนชั้นอนุบาล

33

ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

วิทยากร

29

28 ส.ค. 61

การแสดงดนตรี คลาสสิ กของ
นักเรี ยน Music Everlasting 2018

นักเรี ยน Music Everlasting นักเรี ยนประถม 4 และ
2018
มัธยม 2

30

29 ส.ค.61

เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาลจัด
กิจกรรมสังคมเป็ นสุ ข ทุกอาชีพ
ช่วยกัน (อาชีพพิธีกร)

คุณครู ทีมชั้นอนุบาลและ นักเรี ยนชั้นอนุบาล
เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล

31

30 ส.ค. 61

กิจกรรมมัคคุเทศก์นอ้ ย ป.6

นักเรี ยนชั้น ป.6

32

31 ส.ค. 61

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BE)

นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย นักเรี ยนชั้น ม. 6

33

31 ส.ค. 61

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย นักเรี ยนชั้น ม. 6

34

3 ก.ย.61

กิจกรรมสังคมเป็ นสุ ข ทุกอาชีพ
ช่วยกัน (อาชีพทหาร)

เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล นักเรี ยนชั้นอนุบาล

35

5 ก.ย. 61

กิจกรรมสังคมเป็ นสุ ข ทุกอาชีพ
ช่วยกัน (อาชีพหมอ พยาบาล และ
เภสัชกร)

เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล นักเรี ยนชั้นอนุบาล

36

6 ก.ย. 61

กิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อเตรี ยมความ
พร้อม สู่ ระดับอุดมศึกษา

ผูป้ กครองเครื อข่ายระดับ
มัธยมศึกษา

นักเรี ยนชั้นม. 6/1 - 6/5

37

12 ก.ย. 61

บรรยายพิเศษเรื่ อง “อาหาร
การควบคุมน้ าหนักและการ
เจริ ญเติบโตในวัยรุ่ น”

แพทย์หญิงอรพร
ดารงวงศ์ศิริ

นักเรี ยนชั้นม. 2

38

25 ก.ย. 61

เตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนจิตอาสา

คุณครู แนะแนว

นักเรี ยนกลุ่มปิ ยมาตย์
เชียงคา จานวน 25 คน

39

5 พ.ย. 61

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
อพวช.

เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 2 คน

นักเรี ยน ป. 4 - 6

34

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

เครื อข่ายผูป้ กครอง
ประถม

ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

วิทยากร

40

12 พ.ย. 61

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
อพวช.

เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 2 คน

นักเรี ยน ป. 1 - 3

41

17 พ.ย. 61

การบรรยายพิเศษเรื่ อง ระบบการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบนั
TCAS 62

ครู แนะแนว
ผูป้ กครองเครื อข่าย 1 คน
ตัวแทนนักเรี ยนเก่า 6 คน

ผูป้ กครองชั้น ป. 6 - ม. 6
ที่สนใจ

42

12 ธ.ค. 61

ฝึ กทักษะการนาเสนอประสบ
การณ์รายบุคคลจากกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์สะสมความสุ ขของ
นักเรี ยนมัธยม 1

เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
จานวน 3 คน

นักเรี ยน ม. 1/1

43

14 ธ.ค. 61

นักเรี ยน ป. 6 พบครู แนะแนว

ทีมคุณครู แนะแนว

นักเรี ยนชั้นป. 6

44

7 ม.ค. 62

แนะแนวทุนการศึกษา ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี

คุณปรางค์ ศุทธรัตน์
MD 88

นักเรี ยนม. 4

45

7 ม.ค. 62

ฝึ กทักษะการนาเสนอประสบ
การณ์จากกิจกรรม “เส้นทาง
สร้างสรรค์ สานฝันสู่ การเรี ยน”

เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
จานวน 12 คน

นักเรี ยนม. 3

46

8 ม.ค. 62

การบรรยายหลักสู ตรศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมบูรณาการ
(หลักสู ตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นักเรี ยนม. 4

47

8 ม.ค. 62

ฝึ กทักษะการนาเสนอประสบการณ์ เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
รายบุคคลจากกิจกรรม อาชีพสร้าง จานวน 6 คน
สุ ข บุคคลสร้างแรงบันดาลใจ

นักเรี ยนม. 2/1 และ
ม. 2/4

48

9 ม.ค. 62

กิจกรรมสาระท้องถิ่น เรื่ อง
สถานพยาบาลใกล้เคียง

นักเรี ยนป. 5

เครื อข่ายผูป้ กครอง ป. 5
วิทยากร จากรพ.จุฬาฯ
35

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

วิทยากร

49

9 ม.ค. 62

การบรรยายหลักสู ตรวิศวกรรม
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นักเรี ยน ม. 4
ดนตรี และสื่ อประสม วิทยาลัย
วิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

50

9 ม.ค. 62

ฝึ กทักษะการนาเสนอประสบการณ์ เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ จานวน 3 คน
สะสมความสุ ข

นักเรี ยนม. 1/2

51

10 ม.ค. 62

การบรรยายคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเรี ยนม. 4

52

11 ม.ค. 62

กิ จกรรมเรี ยนรู ้ เอกลัก ษณ์ ไทย ก้าว เครื อข่ายผูป้ กครองอนุบาล นักเรี ยนอนุบาล
ไกลสู่ อาเซี ยน

53

14 ม.ค. 62

World Language Day

คุณครู กลุ่มสาระวิชา
ภาษาอังกฤษ

นักเรี ยน ป. 1 - ม. 6

54

22 ม.ค. 62

กิจกรรมถักไหมพรมด้วยมือ

คุณครู กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ(งานประดิษฐ์)

ประถม 1 - 6

55

22 ม.ค. 62

กิจกรรมส่ งเสริ มความสนใจนอก
คุณครู กลุ่มสาระการงาน
เวลาเรี ยน (กิจกรรมประกอบอาหาร) อาชีพ

นักเรี ยนมัธยม

56

22 ม.ค. 62

ฝึ กทักษะการนาเสนอประสบการณ์ เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
รายบุคคลจากกิจกรรม อาชีพสร้าง จานวน 6 คน
สุ ข บุคคลสร้างแรงบันดาลใจ

นักเรี ยนม. 2/2 และ
ม. 2/3

57

24 ม.ค. 62

กิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อเตรี ยมความ
พร้อม สู่ ระดับอุดมศึกษา

นักเรี ยนชั้นม. 6/1 - 6/5

36

คุณภูริชยา ลิขนะพิชิตกุล

นักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอี
วิทยาลัย

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

ลาดับ

วันที่

58

29 ม.ค. 62

กิจกรรมส่ งเสริ มความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนนอกเวลาเรี ยน

คุณครู กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ(งานประดิษฐ์)

นักเรี ยนชั้นป. 4 - 6
ที่สนใจ

59

30 ม.ค. 62

กิจกรรมส่ งเสริ มความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนนอกเวลาเรี ยน

คุณครู กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ(งานประดิษฐ์)

นักเรี ยนชั้นป. 1 - 3
ที่สนใจ

60

1 ก.พ. 62

การแสดง BUDDING ARTISTS
2018: มาแตร์เดอีบรรเลงไหมไทย

อาจารย์ดนู ฮันตระกูล
วงดุริยางค์มาแตร์ เดอีออร์
เคสตรา

นักเรี ยนมัธยม 1 และ 4

61

5 ก.พ. 62

การบรรยายหลักสู ตรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตร
นานาชาติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (TEPE)

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นักเรี ยนมัธยม 5

62

6 ก.พ. 62

ฝึ กทักษะการนาเสนอประสบการณ์ เครื อข่ายผูป้ กครองมัธยม
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ จานวน 3 คน
สะสมความสุ ข

63

กิจกรรม

วิทยากร

27-28 ก.พ. 62 กิจกรรมเติมสุ ขสู่ ใจ
เติมไฟสู่ ฝัน

คุณครู แนะแนวและนิสิต
ฝึ กงานสาขาจิตวิทยาการ
ปรึ กษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

จานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

นักเรี ยนม. 1/4

นักเรี ยนมัธยม 4 และ 5
ที่สนใจ

ตารางที่ 23 : การให้ความรู้สาหรับผูป้ กครองและการอบรมบุคลากรครู
ลาดับ

วันที่

1

15 พ.ค. 61

2

24 พ.ค. 61

กิจกรรม

วิทยากร

จานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม

สัมมนาครู เรื่ องการสร้างสันติ

วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย

คุณครู โรงเรี ยนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย

การนาเสนอ เรื่ องการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ า

วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย

คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย

37

ลาดับ

วันที่

3

19 มิ.ย. 61

การอบรม รุ่ นที่ 2 การใช้โปรแกรม วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย
วิชาการ

คุณครู 15 ท่าน

4

3 ก.ค. 61

การอบรมเรื่ องการพัฒนาข้อสอบ
ภาษาไทย

ครู ภาษาไทย
ระดับประถม

5

7 ก.ค. 61

สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องงานวิจยั ดร.พรพิมล ศุขะวาที
ในชั้นเรี ยน
รศ.ดร.วริ ษา โอสถานนท์

6

กิจกรรม

วิทยากร

16-17 ก.ค. 61 อบรมการใช้เครื่ อง AED

อาจารย์นิตยา ตันทโอภาส

จานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม

คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 33 ท่าน

ฝ่ ายพยาบาล

คุณครู ที่สนใจ

7

18 ก.ค. 61

อบรมเรื่ องการสอนภูมิศาสตร์
ตามหลักสู ตรปรับปรุ ง 2561

ดร. รัชนีกร หงส์พนัส

คุณครู กลุ่มสาระวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

8

19 ก.ค. 61

อบรมการสอนแบบ Problem
based Learning และActive
learning

คุณครู ชนินทร
ปัญญาดิลก
คุณครู ภทั รสุ ดา
ยุทธคราม
คุณครู ปริ ชาติ รักช้าง

คุณครู กลุ่มสาระวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

9

3 ส.ค. 61

บรรยายพิเศษของเครื อข่าย
ผูป้ กครองคาทอลิก

คุณพ่อพงษ์เทพ
ประมวลพร้อม

ผูป้ กครองนักเรี ยน
คาทอลิกประถม 2

10

9 ส.ค. 61

บรรยายความรู้ในหัวข้อ “STOP
BULLYING เริ่ มได้จากพ่อแม่”

คุณวรนันท์ ประเสริ ฐเมธ
(นักจิตวิทยาพัฒนาการ)

ผูป้ กครองระดับชั้น
ประถม 1 - 6

11

11 ส.ค. 61

การบรรยายพิเศษสาหรับคณะครู คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล
และผูป้ กครองคาทอลิก ในหัวข้อ
“พระสมณลิขิต สมเด็จพระ
สันตะปาปา Gaudete et exsultate”

ผูป้ กครองนักเรี ยน
คาทอลิก

38

ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

วิทยากร

12

14 ส.ค. 61

อบรมเรื่ องการสอนวรรณคดีใน
ศตวรรษที่ 21

13

25 ส.ค. 61

การนาเสนอ ทางเลือกหลากหลาย นักเรี ยนเก่า
ในอุดมศึกษา ในที่ประชุมคณะ
อนุกรรมการวิชาการ นักเรี ยนเก่า

คณะอนุกรรมการวิชาการ
ศิษย์เก่าโรงเรี ยนและ
ผูแ้ ทนคุณครู

14

27 ส.ค. 61

สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การ
สานักงาน ก.พ.
เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการ
แนะแนวทางการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ จัดโดยสานักงานก.พ.

คุณครู สถาพรและนักเรี ยน
มัธยม 6 จานวน 2 คน

15

29 ส.ค. 61

อบรมเรื่ องการใช้ Office 365 โดย คุณครู ฝ่าย IT ที่ได้รับ
คุณครู IT ที่หอ้ งคอมพิวเตอร์
มอบหมาย
นักเรี ยนมัธยม ชั้น 4

ครู การงานฯ

16

14 ก.ย. 61

ศึกษาดูงาน Good Society Expo เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มอบหมาย

คุณครู จานวน 46 ท่าน

17

22 ก.ย. 61

การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2561 ของสมาคมครู โรงเรี ยน
คาทอลิกแห่งประเทศไทย

คุณครู โรงเรี ยนคาทอลิก

18

25 ก.ย. 61

ศึกษาดูงานการจัดการสิ่ งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
ที่การไฟฟ้ านครหลวง
มอบหมาย

คุณครู จานวน 16 ท่าน

19

26 ก.ย.61

ประชุมระดมความคิด เรื่ อง
" แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล
งานวิจยั ทางการศึกษาเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์
-ชาติ ระยะ 20 ปี " ที่สานักวิจยั และ
พัฒนาการศึกษาและสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

คุณครู สิริรัตน์
คุณครู ขวัญกล้า

39

สถาบันภาษาไทย
สิ รินธร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายกสมาคม
คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม
นพ.สุ ริยเดว ทรี ปาตี

เจ้าหน้าที่ ที่สานักวิจยั และ
พัฒนาการศึกษาและ
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

จานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
คุณครู กลุ่มสาระภาษาไทย
7 ท่าน

ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

วิทยากร

20

30 ก.ย. 2 ต.ค. 61

อบรมครู ผนู้ า

Brother John D’Cruz

คุณครู ทีนามารี และคุณครู
รวม 36 คน

21

3 ต.ค. 61

อบรมการจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้
บทเพลงและคาคล้องจอง

คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย

คุณครู อนุบาล

22

10 ต.ค. 61

ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
มอบหมาย

23

2 พ.ย. 61

แบ่งปั นในหัวข้อ จิตวิญญาณครู คุณครู สิริรัตน์ คุณครู วชิ ญา คุณครู โรงเรี ยนคาทอลิก
โรงเรี ยนคาทอลิกในหลักสู ตรผูน้ า พร คุณครู ฐิติกร และคุณครู ในหลักสู ตรผูน้ าการศึกษา
การศึกษาคาทอลิก
อาดิล
คาทอลิก

24

24 พ.ย. 61

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการฯ คุณครู ม. 1 - 3
หัวข้อ“การพัฒนาการเรี ยนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”

คณะอนุกรรมการวิชาการ
ฯ และคุณครู ระดับชั้น
ม. 1 - 3

25

14 ธ.ค. 61

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระพล
ศึกษา สุ ขศึกษา

ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ

คุณครู กลุ่มสาระพลศึกษา
สุ ขศึกษา

26

20 ธ.ค. 61

โครงการสัมมนาวิชาการเชิง
ปฏิบตั ิการการบูรณาการองค์
ความรู้และการจัดการเรี ยนการ
สอนเชิงรุ ก(Active Learning)
สาหรับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย

ครู กฤตนุและครู ทศพล

27

6 มี.ค. 62

อบรมหัวข้อ“การปฐมพยาบาลเด็ก” คุณครู ราตรี อุ่นใจ

28

13 มี.ค. 62

โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และคณะวิทยาการ
เรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29

22 มี.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การสร้าง ครู ชญานุช ชูชาติ และ
สรรค์งานกระดาษเพื่อใช้ในชั้นเรี ยน ครู องั ศิกา ศิริโอภาสกุล
40

จานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม

คุณครู จานวน 10 ท่าน

คุณครู ระดับอนุบาล

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย คุณครู ที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 92 ท่าน

คุณครู ระดับอนุบาล

นอกจากนี้ โรงเรี ยนเห็นความสาคัญของการพัฒนาจิตจึงสนับสนุ นให้มีกิจกรรมการฟื้ นฟูจิตใจและปฏิบตั ิ
ธรรมสาหรับนักเรี ยน และบุคลากรในโรงเรี ยน เพื่อเรี ยนรู้การใช้สมาธิ ในการเรี ยนและการปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีของ
สังคม โดยบาทหลวง พระสงฆ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านศาสนา ดังแสดงในตารางที่ 24 และ 25
ตารางที่ 24 : กิจกรรมการฟื้ นฟูจิตใจและปฏิบตั ิธรรมของนักเรี ยน
ลาดับ
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19

วัน/เดือน/ปี
28 - 30 มิ.ย. 2561
29 มิ.ย. 2561
20 - 22 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561

7 ก.ค. 2561
2 – 4 ส.ค. 2561
2 – 4 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
16 – 18 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
30 ส.ค - 1ก.ย. 2561
31 ส.ค. 2561
1 ก.ย. 2561
2 ก.ย. 2561
17 - 19 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562

กิจกรรม
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม. 6
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม. 6
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม. 4
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม. 4

สถานที่
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
สานักสงฆ์แทนวันดี เจริ ญสุ ข
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
วัดสนามใน นนทบุรี
วัดเทพลีลา
กรุ งเทพฯ
วัดป่ าเจริ ญราช กรุ งเทพฯ
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ป. 5 - 6 โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม. 5
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม. 5
บ้านไรวา บางพระ ชลบุรี
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม. 5
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม. 5
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม. 5
วัดธรรมมงคล
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม. 2
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม. 2
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม. 3
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม. 3
วัดประยูรวงศาวาส
ฟื้ นฟูจิตใจและรับศีลอภัยบาป ป. 2
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
พิธีมิสซารับศีลมหาสนิทครั้งแรก ป.2 โรงเรี ยนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
ฟื้ นฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก ม. 1
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
ปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยนพุทธ ม. 1
พุทธมลฑล นครปฐม

หมายเหตุ : นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 มิได้มีการปฏิบตั ิธรรม แต่เปลี่ยนรู ปแบบเป็ น ทัศนศึกษาเชิงศาสนา
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ตารางที่ 25 : กิจกรรมการฟื้ นฟูจิตใจและปฏิบตั ิธรรมของบุคลากร
ลาดับ
1
2
3
4

วัน/เดือน/ปี
20 - 23 เม.ย. 2561
24 - 27 พ.ค. 2561
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
21 - 23 มิ.ย. 2561

5
6
7
8

11 - 13 ก.ค. 61
26 - 29 ก.ค. 2561
2 - 5 ส.ค. 2561
23 ก.ย. 2561

9

19 - 20 ม.ค. 2562

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

สถานที่
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน
ลาดกระบัง
ฟื้ นฟูจิตใจผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอุร์สุลิน
ที่บา้ นดอยเรยีนา จ.เชียงใหม่
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 5 โดย ซ.รวงกาญจนา ชินะผา บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
ฟื้ นฟูจิตใจครู ครั้งที่ 6 โดย ซ.รวงกาญจนา ชินะผา บ้านเพชรสาราญ หัวหิน
กิจกรรมครอบครัวคาทอลิก พบพระในทุกสิ่ ง
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
ศรี ราชา
ฟื้ นฟูจิตใจครอบครัวคาทอลิก
ศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพมิชชัน่
มวกเหล็ก

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

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

โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิท ยาลัย มีอายุครบ 91 ปี เมื่ อวันที่ 2 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็ นโรงเรี ยนที่ รู้จกั ของ
ชุ มชนทั้งในบริ เวณใกล้เคียงและในสังคมทัว่ ไป โรงเรี ยนสร้างและพัฒนาคนให้กบั สังคมมาช้านาน มีปฏิสัมพันธ์
กับชุ มชนในหลากหลายรู ปแบบ ประกอบกับตั้งอยูท่ ่ามกลางศูนย์การค้า อาคารพาณิ ชย์ ธนาคาร หน่วยงานราชการ
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และรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล วัด โบสถ์ และสวนสาธารณะอยูใ่ กล้เพียงพอที่จะสามารถเดินถึงได้ ดังนั้นโรงเรี ยนจึง
มีโอกาสร่ วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ ในการจัดกิ จกรรม อาทิเช่ น การจัดกิ จกรรมทางด้านศาสนกิ จ ณ วัดปทุมวนา
ราม การร่ วมดูแลความปลอดภัยกับชุ มชนถนนหลังสวนโดยมีผกู ้ ากับสถานี ตารวจนครบาลลุมพินีและผูอ้ านวยการ
เขตปทุมวันสนับสนุ น ด้วยการส่ งเจ้าหน้าที่มาร่ วมประชุ มทุกครั้ง ได้รับการบริ การจากสภากาชาดไทย มีโอกาส
ศึกษาระบบธุ รกิจจากกิจการธุ รกิจใหญ่-เล็กรอบโรงเรี ยน และจากอุทยานการเรี ยนรู้ (TK PARK) ที่มีความทันสมัย
ของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ในด้านการดู แลด้านการจราจรและการรั กษาความปลอดภัย โรงเรี ยนได้รับบริ ก ารอย่าง
ใกล้ชิ ด จากสถานี ต ารวจนครบาลลุ ม พิ นี และได้รับ การบริ ก ารฉุ ก เฉิ น อย่า งทัน ท่ ว งที จ ากโรงพยาบาลต ารวจ
นอกจากนี้ สมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนมาแตร์เด
อีวิทยาลัย และมูลนิธิมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ได้ให้ความช่วยเหลื อโรงเรี ยนทั้งในด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาอาคารสถานที่ การร่ วมให้การศึกษาอบรมแก่นักเรี ยนในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุ นสวัสดิ การแก่
บุคลากรครู อีกทั้งยังร่ วมกับโรงเรี ยนในการประกอบกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่ผยู ้ ากไร้ ดอ้ ยโอกาสในสังคม อาทิ
กิ จกรรมที่ จดั ต่อเนื่ องของสมาคมนักเรี ยนเก่าฯ ในการบริ หารสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยน “บ้านเทพ” ในชุ มชน
แออัดสวนอ้อย คลองเตย ทั้งในด้านการดาเนิ นการและงบประมาณ รวมทั้งรวบรวมเสื้ อผ้าและของใช้ที่มีคุณภาพดี
ทั้งที่เป็ นของใหม่และของใช้แล้วมาจัดจาหน่ ายเป็ นบริ การแก่ชุมชน เพื่อนารายได้ไปช่วยสถานพัฒนาเด็กก่อนวัย
เรี ยนแห่ งนี้ สมาคมฯยังได้จดั แพทย์และอาสาสมัครซึ่ งล้วนเป็ นนักเรี ยนเก่าร่ วมเยี่ยมโรงเรี ยนน้องเพื่อตรวจสุ ขภาพ
พร้อมกับกิจกรรมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สาหรับกิจกรรมที่สมาคมผูป้ กครองและครู ฯ จัดต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.2536 คือ การที่สมาชิ กสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร ได้ตรวจสุ ข ภาพประจาปี ให้แก่ นักเรี 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 อ ข่ ายระดับ มัธ ยมศึ ก ษา เครื อ ข่ า ย
ผูป้ กครองคาทอลิ ก นอกจากนี้ มี คุ ณ แม่ อาสาประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 3 จัดกิ จกรรมเสริ ม การเรี ยนรู ้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สนับสนุ นพัฒนาทักษะชี วิตและเสริ มประสบการณ์ให้นกั เรี ยน และดูแลห้องเรี ยนส่ งเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
11. รางวัลทีโ่ รงเรียนได้ รับ
จากความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีประสิ ทธิภาพและรักษาระดับคุณภาพของนักเรี ยนอยูเ่ สมอทาให้
โรงเรี ยนมาแตร์เดอีได้รับรางวัลการจัดการศึกษาในรอบ 10 ปี ดังเช่น
1. รางวัลชนะเลิศ จากโครงการ “ขยะทัว่ ทิศ มลพิษทัว่ โลก” ซึ่ งเป็ นโครงการเกี่ยวกับการนาเสนอโครงการ
ด้านสิ่ งแวดล้อมในโครงการแฟนต้ายุวฑู ตแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ 13 ประจาปี 2550 - 2551 จัดโดยส านัก งาน
ส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและพิทกั ษ์เด็กเยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส คนพิการและผูส้ ู งอายุ (สท.) ร่ วมกับ บริ ษทั ไทยน้ าทิ พย์
จากัด บริ ษทั หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั โคคา-โคลา ประเทศไทย จากัด
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2. การรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (ปี 2544 ถึง 2548) ในระดับดีมาก
3. การรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับ การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (ปี 2549 ถึ ง 2553) เมื่อวันที่ 28 - 30 มกราคม
2551 ในระดับดีมาก
4. ได้รับเกียรติบตั รการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2551 ตามเกณฑ์ที่
กาหนด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้รับเหรี ยญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้รับเหรี ยญเงิน และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ได้รับเหรี ยญทองแดง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552
5. ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็ นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การรับผิดชอบต่อสังคม จากโครงการ Young CDG Writer Awards ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552
6. ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็ นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การรับผิดชอบต่อสังคม จากโครงการ Young CDG Writer Awards ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
7. ได้รับเกียรติบตั รการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2552 ตามเกณฑ์ที่
กาหนด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้รับเหรี ยญทอง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้รับเหรี ยญทอง และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ได้รับเหรี ยญทอง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553
8. ได้รับเกียรติบตั รการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2553 ตามเกณฑ์ที่
กาหนด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้รับเหรี ยญทอง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้รับเหรี ยญทอง และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ได้รับเหรี ยญทอง เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555
9. ได้รับ เชิ ญ ให้เข้าร่ วมการต้อนรั บรั ฐมนตรี ต่างประเทศและผูบ้ รรยายเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประกอบกิ จกรรมการใช้ IT เพื่อการศึกษาของประเทศไทย ในการประชุ มรัฐมนตรี ในภูมิภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิก
ด้ า น ICT เพื่ อ การศึ ก ษา Asia - Pacific Ministerial Forum on ICT in Education (AMFIE) 2012 โดยกระทรวง
ศึกษาธิ การร่ วมกับสานักงานยูเนสโก กรุ งเทพมหานคร เป็ นเจ้าภาพจัดงาน เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2555
10. ได้รับเกียรติบตั รเป็ นโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดี มาก จากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน ปี งบประมาณ 2555 - 2557
11. การรั บ รองจากส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) ในการประเมิ น
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 3 (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) เมื่อวันที่ 17 – 19
ธันวาคม 2555 ในระดับดีมาก
12. ได้รับเกียรติบตั รการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2558 ตามเกณฑ์
ที่กาหนด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้รับเหรี ยญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้รับเหรี ยญเงิน และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ได้รับเหรี ยญทองแดง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
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13. โรงเรี ยนได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนโดยหน่วยงานต้นสังกัด คือ สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2558 ผลการประเมินทั้งในระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
14. ได้รับเกียรติบตั รการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2559 ตามเกณฑ์
ที่กาหนด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้รับเหรี ยญทอง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้รับเหรี ยญเงิน และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ได้รับเหรี ยญทองแดง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
รางวัลดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากรทุกฝ่ ายของโรงเรี ยน ซึ่ งตระหนักดีถึงคุณค่าและพร้อมที่
จะช่วยกันรักษาภาพลักษณ์เช่นนี้ให้คงอยูต่ ลอดไป
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ส่ วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรี ยนได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2561 เพื่อให้บรรลุความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ของการจัดการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาโรงเรี ยนประจาปี 2561 - 2565 เป็ นแผนแม่บท ที่ส อดคล้องกับ อัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และมาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 รวมทั้งหมดจานวน 3 มาตรฐาน
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุ ณ ภาพเด็ก มาตรฐานด้านกระบวนการบริ ก ารและการจัดการ มาตรฐานด้านการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 รวมทั้งหมดจานวน 3 มาตรฐาน
ได้แ ก่ มาตรฐานด้า นคุ ณ ภาพผู้เรี ย น มาตรฐานด้านกระบวนการบริ ห ารและการจัด การ และมาตรฐานด้า น
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 ด้ านคุณภาพเด็ก
ระดับคุณภาพ : ยอดเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และ กิ จกรรมเสริ มต่างๆ เพื่อให้เด็กบรรลุ ตามประเด็นการพิจารณา
ของมาตรฐานที่ 1 โดยดาเนินการดังนี้
โรงเรี ยนมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่ งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย
ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยให้ความสาคัญทางด้านโภชนาการ ซึ่ งเด็ก ๆได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาหาร
ประเภทต่าง ๆ ในเรื่ องคุ ณประโยชน์และโทษของอาหารประเภทต่างๆ จากหน่ วยการเรี ยน และจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุ ขลักษณะ จัดอาหารกลางวันที่ครบหมวดหมู่ในปริ มาณเหมาะสมตามวัย มีการดูแลให้
เด็กดื่มนมเป็ นประจาทุกวันอย่างสม่าเสมอ โดยมุ่งเน้นเรื่ องการดื่มนมจืด และลดปริ มาณความหวานในอาหารที่จดั
ให้แก่นกั เรี ยนและฝึ กให้เด็ก ๆ รับประทานผักและผลไม้ มีการจัดกิจกรรมวันสุ ขอนามัย โดยเครื อข่ายผูป้ กครอง
เข้า มามี ส่ วนร่ วมในการแนะน าสุ ข ลัก ษณะที่ ดี ใ นการใช้ห้ อ งน้ า ประเภทต่ า ง ๆ การดู แ ลความสะอาดร่ างกาย
การล้างมืออย่างถูกวิธีหลังจากการเข้าห้องน้ าและก่อนการรับประทานอาหาร สาธิ ตการแปรงฟั นที่ถูกวิธีและฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งในการแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน มีการชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
มีการตรวจเช็คสุ ขภาพตาโดยคุณครู พยาบาล มีการตรวจเช็คฟั นโดยผูป้ กครองที่เป็ นทันตแพทย์ มีการฉี ดวัคซี น
ต่างๆโดยได้รับการอนุ ญาตจากผูป้ กครอง ซึ่ งบันทึกไว้ในแฟ้ มประวัติสุขภาพของนักเรี ยนแต่ละคน นอกจากนี้
หลัง เคารพธงชาติ จะมี กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวออกก าลังกายพร้ อ มกัน ทุ ก วัน มี ก ารท าโยคะ และBrain Gym
สัปดาห์ละ 1 คาบเรี ยน โรงเรี ยนจัดหาอุปกรณ์ ซ่ อมแซม สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็ นอันตราย เด็ก ๆได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับในการเล่นเครื่ องเล่นต่าง ๆ ร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อลดอุบตั ิเหตุ
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อันตรายจากการเล่น มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย ภายในห้องเรี ยน
มีมุมการเรี ยนรู ้ เสรี เพื่อฝึ กทักษะการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กด้วยการร้ อยลูกปั ด ต่อบล็อก และเกมการศึ กษา เป็ นต้น
มีกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ในวิชาพลศึกษาและนาฏศิลป์ ไทย มีการจัดกิจกรรมกีฬาซิ สเตอร์
แอนเจลาเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่ อนไหวและประสานสัมพันธ์มือกับตาผ่านกิ จกรรมและเกมกี ฬาที่ หลากหลาย
และเพื่อให้เด็กได้ ผ่อนคลายเป็ นการปรับสมดุลทางอารมณ์โรงเรี ยนจัดให้มีเครื่ องเล่นสนามให้เด็กเกิดความรู ้สึกดี
จากการเล่น และในห้องเรี ยนมีของเล่นที่หลากหลายในมุมเสรี ต่างๆ เป็ นการพัฒนาอารมณ์จิตใจ ให้เด็กรู้จกั ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ เช่น อารมณ์สนุ กสนาน เสี ยใจ ผิดหวัง ฝึ กให้รู้จกั แบ่งปั นของเล่น การเล่นจึงทาให้
เด็กมีความแจ่มใส นอกจากนั้นครู จดั กิ จกรรมให้เด็กปฏิ บตั ิจริ งในกิ จกรรมประกอบอาหารหรื อการแสดงบทบาท
สมมติตามหน่วยการเรี ยน การให้โอกาสเด็กมาเล่าผลงานของตนเองในการเรี ยนรู ้และการจัดแสดงผลงานที่เกิดจาก
ความภาคภูมิใจของเด็ก ครู จดั กิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ ให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ ตนเองผ่านการเรี ยนรู ้ใน
วิชาศิลปะ และกิจกรรมโยคะ การฝึ กมารยาทไทย กิจกรรมวันไหว้ครู โดยครู ฝึกให้นกั เรี ยนเข้าใจในเหตุผลของการ
ปฏิ บ ตั ิ แบบ มีก ติ ก า รู้ จกั อดทน รอคอยอย่างมี ส ติ และมี ส มาธิ นอกจากนี้ การร่ วมกิ จกรรมกลุ่ ม ในห้องเรี ย น
ตลอดจนกิ จ กรรม Family Day นัก เรี ย นได้ฝึ กควบคุ ม อารมณ์ ต นเองและรู้ บ ทบาทในการปฏิ บ ัติ ตนตามล าดับ
ก่อนหลัง เด็กๆได้ร่วมกิ จกรรมมาออกกาลังกายกันเถิ ดส่ งเสริ มให้เกิ ดความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกจากการเป็ น
ผูน้ าทาท่าทางประกอบเพลงทุกเช้า กิ จกรรมเวที ของฉันที่เปิ ดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถตามความสนใจ
ให้กบั เพื่อนชม ครู สร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนทากิ จกรรมร่ วมกัน เช่ น การอ่านหนังสื อ การเล่า
นิทาน หรื อเล่าประสบการณ์ที่พบเห็นในชี วติ ประจาวัน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ
บุพการี ในวันแม่และวันพ่อแห่ งชาติดว้ ยการฝึ กให้นกั เรี ยน ร้องเพลง ท่องคาคล้องจองประกอบท่าทางและกล่าวข้อ
ตั้งใจในการทาความดี การจัดประสบการณ์ แบบปฏิ บตั ิการทดลอง เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนนาเสนอสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
อย่า งมี เหตุ ผ ลและการให้ นัก เรี ย นน าเสนอสิ่ ง ที่ ไ ปสื บ ค้น หาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู ้ แ บบโครงการ (Project
Approach) ทั้งในชั้นเรี ยนและในห้องนิ ทรรศการประจาปี ของโรงเรี ยน ตลอดจนการแสดงออกถึ งการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยนตลอดปี การศึกษาในกิจกรรมการแสดงวันปิ ดภาคเรี ยนซึ่ งแสดงให้เห็นภาวะการเป็ นผูน้ า ผูต้ ามที่นกั เรี ยน
ปฏิ บตั ิได้เป็ นอย่างดี มีความมัน่ ใจและกล้าพูดกล้าแสดงออก นอกจากนี้ โรงเรี ยนมีการจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริ ม
ความมีวินัยในตนเองและ รู ้ จกั ช่ วยเหลื อตนเองผ่านการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจาวัน เช่ น การรับประทานอาหารด้วย
ตนเอง การเข้าห้องน้ า การแปรงฟัน การเก็บของเมื่อเสร็ จสิ้ นจากการทากิจกรรม การต่อแถวรับนมและเติมอาหาร
การเดิ นตามลาดับแถว เป็ นต้น ครู ปลู กฝั งให้เด็กรู ้ จกั ความประหยัดพอเพียงโดยการนาเรื่ อง เศรษกิ ฐพอเพียงมา
บูรณาการในแผนการจัดประสบการณ์ มีการจัดคาบเรี ยนมารยาทไทยในทุกวันศุกร์ ทาให้เด็กได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิ
ตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม เช่น การไหว้ การกราบ การรับของจากผูใ้ หญ่ การรับประทานอาหาร และ
การเดิ น อีกทั้งมีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้เด็กได้เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นผ่านกิ จกรรมวัน Family
Day การท ากิ จกรรมกลุ่ ม ย่อ ย-กลุ่ ม ใหญ่ ใ นห้ องเรี ย น และการเรี ย นการสอนแบบ Project Approach นอกจากนี้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับวันสาคัญต่างๆ และเข้าร่ วมกิ จกรรมสาคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์
ที่ส่งเสริ มให้เด็กเป็ นสมาชิ กที่ดีของสังคม รู ้ จกั แบ่งปั นและช่ วยเหลื อผูอ้ ื่นในโอกาสต่างๆ เช่ น บริ จาคเงิ นคนจน
การบริ จาคตุ๊กตาในวันพระคริ สตสมภพ และเพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่ อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐานและ
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แสวงหาความรู้ ไ ด้ ครู จึ ง จัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการผ่า นกิ จกรรมการเคลื่ อ นไหวและจัง หวะ
กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ โดยมี Big Picture และ Reflection เป็ นการฝึ กทักษะในการตั้งคาถามและตอบคาถาม
ในสิ่ งที่ ส นใจ โดยใช้ห ลัก การของ See – Judge – Act ด้วยกรอบความคิ ดแบบ Induction โดยให้ นัก เรี ย นได้มี
ประสบการณ์ ก่อนนาไปสู่ สาระการเรี ยนรู ้ ทาให้เด็ก ๆ เกิ ดความคิดรวบยอดเหมาะสมกับวัย นอกจากนั้นเด็ก ๆ
ได้เรี ย นรู ้ สิ่ งที่ ส นใจอยากรู ้ การสื บ ค้น ด้วยตนเองจากการลงมื อปฏิ บ ัติด้วยความมุ่ งมั่น ท าให้ เด็ ก ๆ ได้พ ฒ
ั นา
ความสามารถในการคิด แก้ปัญหา และเชื่ อมโยงกับการใช้ชีวิตจริ ง นอกจากนี้ ได้จดั การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรมที่
ง่าย ๆ ด้วยสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ และกิ จกรรมการทดลองให้
เด็ ก ๆ เรี ย นรู้ ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ รู้ จกั การสั งเกต คาดคะเน ลงมื อท า จดบัน ทึ ก และน าเสนอได้
เหมาะสมกับ วัย มี กิจกรรมมุ ม ต่างๆในห้องเรี ยนเพื่ อเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ อย่างอิ ส ระ เช่ น มุ มบล็อค
มุมธรรมชาติ มุมครัว มุมภาษา มุมคณิ ตศาสตร์ คุณครู และเด็กมีกิจกรรมสนทนาระหว่างเริ่ มต้นกิจกรรมของแต่
ละวันในหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันและเหตุการณ์พิเศษของแต่ละวัน การเล่าเรื่ องจากประสบการณ์
เดิ ม ในแต่ ล ะเรื่ องที่ ได้เรี ยนรู ้ เด็ก มี โอกาสนาเสนอความคิ ดและการปรั บ การใช้ภาษาได้ถู กต้องและเหมาะสม
นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมรักการอ่านเพื่อฝึ กการอ่านออกเสี ยงให้เด็กฟังจากหนังสื อที่เด็กสนใจ และเปิ ดโอกาสให้เด็ก
ได้สนทนาตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องราวในหนังสื อ เป็ นการฝึ กทักษะการสื่ อสารและสะท้อนความคิดและความรู้สึก
นอกจากนี้ แล้วยัง มี กิ จกรรมยืม หนังสื อกลับ บ้าน ซึ่ งเด็ ก ๆสามารถเลื อกหนังสื อที่ ส นใจไปอ่ านที่ บ ้านร่ วมกับ
ผูป้ กครองเป็ นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และคุณครู มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่ งเสริ มให้เด็กได้แสดงออกอย่าง
อิสระผ่านการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเอง ซึ่ งเด็กๆมีโอกาสเลือกทากิจกรรมที่ตนเองสนใจอย่าง
น้อยวันละ 1 - 2 กิ จกรรม เช่ น กิ จกรรมวาดภาพระบายสี สี น้ า สี เที ยน สี ดินสอ ได้แก่ หยดสี เป่ าสี ระบายสี จุ่มสี
ละเลงสี ดว้ ยมือ กิ จกรรมปั้ น ได้แก่ ปั้ นแป้ ง ปั้ นดิ นน้ ามัน กิ จกรรมประดิ ษฐ์จากเศษวัสดุ ต่าง ๆ และของเหลื อใช้
ได้แก่ ประดิษฐ์ที่ใส่ ของ ประดิษฐ์มงกุฎจากจานกระดาษ ประดิษฐ์ชุดให้ตุก๊ ตาจากเศษผ้า เป็ นต้น
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินพบว่า
1. ร้อยละ 94.34 ของเด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้อยูใ่ นระดับดี
2. ร้อยละ 99.53 ของเด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อยูใ่ นระดับดี
3. ร้อยละ 99.95 ของเด็กมีพฒั นาการของนักเรี ยนทางด้านสังคมอยูใ่ นระดับดี
4. ร้อยละ 97.79 ของเด็กมีพฒั นาการของนักเรี ยนทางด้านสติปัญญา อยูใ่ นระดับดี
จุดเด่ น
เด็กๆ มีพฒั นาการด้านร่ างกายตามเกณฑ์มาตรฐานเป็ นที่น่าพอใจ ทักษะการเคลื่ อนไหวและการฝึ กฝนให้
เกิ ดมีทกั ษะต่างๆ เป็ นไปด้วยดี สามารถใช้ทกั ษะต่าง ๆได้อย่างคล่องแคล่ ว จนกล่าวได้วา่ เป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
มีสุขนิ สัยในการดูแลสุ ขภาพของตนและสามารถหลี กเลี่ ยงสภาวะที่ เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติดได้
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เด็ก ๆ มีความร่ าเริ ง แจ่มใส มัน่ ใจและกล้าแสดงออก สามารถควบคุ มอารมณ์ ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย
มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง พอใจในการมีส่วนในการรณรงค์ให้พี่ ๆ มัธยมศึกษาร่ วมแบ่งปั นให้ผยู ้ ากไร้ ในเทศกาล
พระคริ สตสมภพ เด็กๆ ชื่ นชมดนตรี และศิลปะ เรี ยนรู้ที่จะรักธรรมชาติ มีวินยั รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เล่ น
และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ เชื่อฟังคาสอนของพ่อแม่และครู อาจารย์ มีพฒั นาการด้านสติปัญญา รู้จกั สังเกต แยกแยะ
เชื่ อมโยง และตั้งคาถามจากการสังเกตและความอยากรู ้อยากเห็ นนาสู่ การแสวงหาคาตอบ มี ความสุ ขเมื่อได้ร่วม
Project Approach ในกิ จกรรมการเรี ยน เริ่ มมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ นรากฐาน
สาคัญของ STEM และที่สาคัญเด็ก ๆมีพ้นื ความรู ้ รวมทั้งประสบการณ์ที่นาสู่ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
จุดทีค่ วรพัฒนา
การพัฒนาความมี วินัยในตนเอง สามารถรั ก ษาเวลา รู ้ จกั ฟั งผูอ้ ื่ น มี ส มาธิ จดจ่อ รวมทั้งความสนใจและ
กระตือรื อร้นในการอ่าน
มาตรฐาน 2 กระบวนการบริการและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนดาเนิ นการบริ หารและจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่ครอบคลุม ด้านวิชาการ ด้านครู และบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่ อการเรี ยนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มีการกากับติดตามการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ดังจะเห็ นได้จากการที่โรงเรี ยนจัดหลักสู ตรที่สอดคล้องกับหลักสู ตรปฐมวัย โดยครู ได้ศึกษาหลักสู ตรปฐมวัย ทา
ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ เป้ าหมาย สาระการเรี ยนรู้ การเชื่อมโยงความรู้ และมีการวิเคราะห์หลักสู ตรปฐมวัย
ร่ วมกัน และมีการประชุ มเพื่อจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ ครอบคลุ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
เพื่อสอดคล้องกับบริ บทท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมรวมพลังสร้ างสรรค์การเรี ยนรู้ โดยใช้เทคนิ คการสอนแบบ MDLC
ผ่านกระบวนการ See-Judge-Act ที่ เป็ นกระบวนการสอนอย่างเป็ นขั้นตอน ท าให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ว่าเรี ยน
อะไร เรี ยนรู ้ได้อย่างไร มีมุมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ กระตุน้ ทักษะกระบวนการคิด ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เลือกทากิจกรรมตามความสนใจ และ มีใบงาน มีสื่อการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการนาสื่ อมาเรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อน ๆ ซึ่ งนักเรี ยน
แต่ละคนจะมีการเรี ยนรู ้ได้แตกต่างกัน และไตร่ ตรองสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้ เพื่อสรุ ปองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง โดยมีครู ผสู้ อน
ที่ มี คุ ณ ภาพ ผ่านการศึ ก ษาปฐมวัย 8 คน ประถมศึ ก ษาและความถนัด 2 คน ซึ่ งทุ ก คนผ่านการอบรมทางด้า น
การศึกษาปฐมวัย คิดเป็ นอัตราส่ วน ครู : นักเรี ยน เป็ น 1 : 12 จึงมีจานวนเพียงพอและเหมาะสม และในปี การศึกษา
2561 โรงเรี ยนจัดให้มีโครงการครู อนุ บาลมืออาชี พ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ครู มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญด้านการจัด
หลักสู ตร การจัดประสบการณ์และการประเมิน ที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล มีกิจกรรมเล่าสู่ กนั ฟั ง
ที่ ส่ งเสริ มให้ครู พ ฒ
ั นาตนเองด้านวิช าการอยู่เสมอจากการอ่านหนังสื อ บทความหรื องานวิจยั และนาความรู้ มา
แบ่งปั นในการประชุ มทุ กเดื อนเพื่อสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู ้ ร่วมกันในระดับชั้นและกิ จกรรมเรี ยนสู่ การปฏิ บตั ิที่ครู
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เลื อกประเด็นปั ญ หาหรื อหัวข้อที่ ส นใจอยากพัฒ นาแล้วเชิ ญวิทยากรมาจัดอบรมให้ความรู้ ในโรงเรี ยน และยัง
ส่ งเสริ มให้ครู เข้าร่ วมการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ภายนอกอยูเ่ สมอ โรงเรี ยนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายภายนอกห้องเรี ยนที่ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ และการทากิ จกรรมต่าง ๆ มี บรรยากาศที่ ร่มรื่ น มี พ้ืนที่ กว้างขวาง
เพียงพอ สะดวกในการเคลื่อนไหวและทากิจกรรม มีห้องเรี ยน ห้องอาหาร ห้องสมุด สนามเด็กเล่น หอประชุม และ
ห้องน้ าที่ เพี ย งพอต่ อเด็ ก มี ความสะอาด สวยงาม ถู กสุ ข ลัก ษณะและมี ค วามปลอดภัย มี ก ารตรวจสอบเพื่ อการ
ปรับปรุ งซ่ อมแซมอยูเ่ สมอ เด็ก ๆ สามารถใช้พ้ืนที่ในการทากิจกรรมได้อย่างเป็ นสุ ข สนุ ก สามารถทากิจกรรมเป็ น
รายบุคคลและกลุ่ม นอกจากนี้ยงั มีการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายต่อเด็ก เช่น หนังสื อนิทาน สื่ อของจริ ง สื่ อจาก
ธรรมชาติ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ไม้บล็อก ของเล่นตามมุมประสบการณ์ ในห้องเรี ยน เครื่ องเล่นสนาม
และมีสื่อเทคโนโลยีในห้องเรี ยนที่ส่งเสริ มการค้นคว้า สื บเสาะหาความรู ้ ของเด็ก โดยจัดให้มีเครื่ องคอมพิวเตอร์
และสัญญาณอินเตอร์ เน็ตพร้อมเครื่ องพิมพ์เอกสารในห้องเรี ยนทุกห้อง รวมถึงมีบริ การให้ยืมคอมพิวเตอร์ พกพา
แก่ครู เพื่อให้เกิ ดความสะดวกในการสื บค้นข้อมูลและสร้ างสรรค์สื่อการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ ทางโรงเรี ยนมีบริ การ
ห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ให้แก่เด็ก และเป็ นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาครู ทั้งนี้ ทางโรงเรี ยนได้มี
การสนับ สนุ นในการจัดหาสื่ อการการเรี ยนรู ้ ที่ น่าสนใจให้แก่ เด็ก ได้อย่างเพี ยงพอกับ ความต้องการ ภายใต้การ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมต่อการกาหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยน เปิ ดโอกาสให้ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู ้ ด้วยการให้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ให้ ค วามคิ ดเห็ น และข้อเสนอแนะประกอบการตัดสิ นใจในการมี ส่ วนร่ วม มี ก ารดาเนิ น งาน ติ ดตามตรวจสอบ
ปรับปรุ งพัฒนา และใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน หรื อผลงานวิจยั มาใช้ในการบริ หารจัดการศึกษา และส่ งเสริ มคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน เช่ น การกาหนดโครงสร้ างของการบริ หาร กาหนดบทบาทและหน้าที่ของบุ คลากรแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน
มี ก ารแต่ ง ตั้ง บุ ค ลากรในการปฏิ บ ัติ ง านในกิ จ กรรมต่ า งๆ เปิ ดโอกาสให้ บุ ค ลากรแสดงความคิ ด เห็ น และ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อเป็ นแบบอย่างให้บุคลากรนาไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนิ นงานดังกล่าวข้างต้นซึ่ งเป็ นการนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี การศึกษา 2561 - 2565 สู่
การปฏิ บตั ิตามที่กาหนดในแผนปฏิ บตั ิการประจาปี แสดงถึ งการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ ชัดเจน มีการสรุ ปผล
การติดตามงานของแต่ละฝ่ าย ผลการดาเนินงานของงาน โครงการ และกิจกรรม บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิ บ ตั ิการประจาปี ร้ อยละ 100 ของงาน/โครงการ/กิ จกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับระดับปฐมวัยบรรลุ เป้ าหมายใน
ระดับดีเยีย่ ม และจากการประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย พบว่า ร้อยละ
72.22 ของผูป้ ระเมินพึงพอใจในระดับมากที่สุดและร้อยละ 27.78 ของผูป้ ระเมินพึงพอใจในระดับมาก
จุดเด่ น
โรงเรี ย นมี ห ลัก สู ตรที่ ส อดคล้องกับ หลัก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย ครอบคลุ ม พัฒ นาการทั้ง 4 ด้าน มี ก าร
ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นการเรี ยนรู ้ผา่ นการเล่นและการลงมือปฏิบตั ิ ตอบสนองความแตกต่าง
ของเด็ก ๆ ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามเข้าใจในปรัช ญา และหลัก การจัด การศึ ก ษาปฐมวัย จึ งให้ ความส าคัญ ในการสร้ าง
รากฐานที่ ม ั่น คงในระดับ ปฐมวัย การเชื่ อมรอยต่ อกับ ประถมศึ ก ษา มี ก ารประชุ ม กับ ระดับ ประถม 1 - 2 อย่า ง
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สม่าเสมอ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ดังนั้นครู ในระดับปฐมวัยจึงได้รับโอกาสในการสร้างทักษะ
และพัฒนาตนเองเพื่อการจัดการศึ กษาในโรงเรี ยนให้มีเอกภาพอยู่ในทิ ศทางเดี ยวกัน โดยมีแผนพัฒนาโรงเรี ยน
(พ.ศ. 2561 - 2565) กากับ ผูบ้ ริ หารให้คาปรึ กษาและเอาใจใส่ การจัดการศึ กษา แสวงหาความรู ้ และติดตามความ
เคลื่อนไหวในวงการศึกษาปฐมวัยในระดับสากล เพื่อให้การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรี ยนมีความทันสมัย และ
มีส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสู ตรปฐมวัยของสถานศึกษา ทีมงานครู ในระดับอนุบาลของโรงเรี ยนปฏิ บตั ิงานด้วยการ
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กัน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ นหนึ่ ง เดี ย วกัน โดยค านึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ นั ก เรี ย น
สร้างพื้นฐานที่มนั่ คงในการเรี ยนรู ้ให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. พัฒนาให้ ICT มีส่วนในการจัดการเรี ยนรู ้ และการบริ หารงานมากยิง่ ขึ้น
2. ครู อนุบาลต้องรักการอ่านและแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมอันจะเป็ นประโยชน์ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กๆ
3. ผูบ้ ริ หารและครู ควรชี้ แนะผูป้ กครองให้เข้าใจถึงความสาคัญของการแสวงหาและรักที่จะเรี ยนรู้ของเด็ก ๆ
ควรกระตุน้ ให้เด็ก ๆ เกิดความสงสัย อยากรู้ และตั้งคาถามเพื่อแสวงหาคาตอบ
มาตราฐาน 3 การจัดประสบการณ์ ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุ ล
เต็ม ศัก ยภาพ โดยครู มี ก ารวิเคราะห์ เด็ก เป็ นรายบุ คคล ด้วยการประเมิ น พัฒ นาการของเด็ ก ตามสภาพจริ ง เช่ น
การสังเกตการช่ วยเหลื อตนเองในชี วิตประจาวัน การเข้าร่ วมกิ จกรรมทั้งในและนอกห้องเรี ยน รวมถึ งการเข้าร่ วม
กิจกรรมพิเศษในโอกาสสาคัญต่าง ๆ มีการวิเคราะห์มาตราฐานคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสู ตรสถานศึกษา
เพื่ อจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ที่ ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการของเด็ ก ครบทุ ก 4 ด้านทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สั งคม
สติ ปัญญา ผ่านกิ จกรรมกลุ่ ม การทดลองวิท ยาศาสตร์ การคิ ดแก้ปัญหา ที่ เน้นเด็กเป็ นสาคัญ มี การจัดกิ จกรรมที่
เชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิมของนักเรี ยน เพื่อเป็ นการต่อยอดความรู ้ เด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง จึงได้รับ
ประสบการณ์ ต รงอย่า งหลากหลาย ท าให้ เกิ ด การพัฒ นาอย่า งสมดุ ล อี ก ทั้ง ยัง ให้ ค วามสนใจในการเล่ น และ
การปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมอย่างอิ ส ระตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก การจัดบรรยากาศของ
ห้อ งเรี ย นให้ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ เน้น ความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย สะอาด อากาศถ่ ายเท มี แ สงสว่างที่ เพี ย งพอ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มีพ้ืนที่ แสดงผลงานของเด็ก มีการจัดมุมประสบการณ์ ในห้องเรี ยนที่
เช่น มุมบล็อก มุมหนังสื อ มุมศิลปะ มุมบทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น มีการติดสื่ อการเรี ยนรู้ที่สอดคล้อง
ในหน่ วยการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ในห้องเรี ยน เปิ ดโอกาสให้เด็กมี ส่วนร่ วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน เช่ น
การทาป้ ายนิ เทศ การตกแต่งห้องเรี ยน เป็ นต้น และให้เด็กได้มีส่วนร่ วมในการนาสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ มาจากบ้าน
เช่ น สื่ อของจริ ง ของจาลอง หนังสื อ เพื่ อมาแบ่งปั นประสบการณ์ เรี ยนรู ้ ร่วมกับเพื่ อน ๆ นอกจากนี้ โรงเรี ยนยัง
ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีให้ครู คน้ คว้าความรู ้ เพิ่มเติ มผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต มี การติ ดตั้งเครื่ องโปรเจคเตอร์ ใน
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ห้องเรี ยนทุกห้องเพื่อให้ครู ใช้ในการจัดประสบการณ์หรื อเป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ให้เด็ก ๆ ได้เรี ยนรู ้เพิ่มเติม ในส่ วนของ
การประเมิ นพัฒนาการเด็ก เป็ นการประเมิ นตามสภาพจริ งจากกิ จกรรมและกิ จวัตรประจาวันด้วยเครื่ องมื อและ
วิธีการที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ผลและบันทึกพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ในแบบบันทึกการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กและแบบรายงานประจาตัวนักเรี ยน ซึ่ งใช้เป็ นการ
สื่ อสารระหว่างครู และผูป้ กครอง ในขณะเดี ยวกันมีการบันทึกย้อนกลับของพ่อแม่ ผูป้ กครองในรู ปแบบหนังสื อ
หรื อจดหมายที่ ครู สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เสริ มสร้างงานวิจยั ที่
ร่ วมกันพัฒนาส่ งเสริ มเด็กให้มีศกั ยภาพที่เหมาะสมและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ผลการดาเนินงาน
จากกระบวนการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น พบว่า
1. มี การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุ กด้านอย่างสมดุ ลเต็มศักยภาพ ร้อยละ
97.80
2. มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยร้อยละ 95.83
3. เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุ ข
4. มี ก ารประเมิ นพัฒ นาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลการประเมิ นพัฒ นาการเด็กไปปรับปรุ งการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นที่พึงพอใจของผูป้ กครอง
จุดเด่ น
เด็กสามารถนาเสนอผลงานของกลุ่มและตนเองได้เป็ นอย่างดี
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ครู อนุบาลควรตั้งคาถามปลายเปิ ด ฟังความคิดเห็นของนักเรี ยน และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนฟังกันและกันเสมอ
2. ครู ควรใส่ ใจในการปลูกฝังเรื่ องการดูแลสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและเป็ นรากฐานในวัยอนุบาล

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนมี กระบวนการพัฒ นาผูเ้ รี ยนด้วยวิธีที่ หลากหลาย ครู จดั การเรี ยนรู้ ให้เป็ นไปตามศัก ยภาพของ
ผูเ้ รี ยนและเป็ นไปตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั ของหลักสู ตร มีการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
โดยมี การจัดการเรี ยนรู้ด้วยนวัตกรรมของโรงเรี ยน คือ Mater Dei Learning Cycle หรื อ MDLC อันประกอบด้วย
ขั้น See คือ การที่ผเู ้ รี ยนได้แบ่งปั นประสบการณ์แก่กนั และกัน ขั้น Judge คือ การค้นพบความจริ งจากทฤษฏีต่าง ๆ
และขั้น Act คื อ การสร้ างสรรค์สิ่ งใหม่ ไ ด้ด้วยตนเอง บนพื้ น ฐานของการจัดการเรี ย นรู ้ ตามแนวคิ ดของทัก ษะ
ศตวรรษที่ 21 คือ การทางานเป็ นทีม หรื อ Collaboration การสื่ อสาร หรื อ Communication การคิดวิเคราะห์ หรื อ
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Critical Thinking จนเกิ ดผลงานเชิ งประจัก ษ์อย่างสร้ างสรรค์ หรื อ Creativity โรงเรี ย นมี โครงการและกิ จกรรม
ที่พฒั นาคุณภาพของผูเ้ รี ยนทางวิชาการ โดยดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรทุ กกลุ่มสาระ ดังเช่ น กลุ่มสาระภาษาไทย
มี กิจกรรมครู เป็ นต้นแบบการอ่านวรรณกรรม และกิ จกรรมนาเสนอความรู ้ จากการอ่านวรรณกรรม กลุ่ มสาระ
สังคมศึกษาฯ มีกิจกรรมปรับปรุ งหลักสู ตรและกิจกรรมค่ายสังคมศึกษาฯ และการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ TLLM หรื อ
Teach Less Learn More กลุ่ ม สาระคณิ ตศาสตร์ มี กิ จ กรรมศึ ก ษาและพัฒ นาทัศ นคติ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ และกิ จกรรมสร้างระบบการพัฒนานักเรี ยนเป็ นรายบุคคลตามความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย
กิ จกรรมค่ ายคณิ ต ศาสตร์ แ ละกิ จกรรมพัฒ นาการเรี ย นการสอนวิช าคณิ ต ศาสตร์ เป็ นภาษาอัง กฤษ กลุ่ ม สาระ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีกิจกรรมสร้างความท้าทายในการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค่าย
ดาราศาสตร์ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทัก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ก่ นั ก เรี ย น กิ จ กรรมสร้ า งผลงาน IT ที่ เชื่ อ มโยงกับ
ชี วิตประจาวันและกิจกรรมร่ วมสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ กลุ่มสาระสุ ขศึกษา-พลศึกษามีกิจกรรมพัฒนา
หลักสู ตรที่ขจัดความซ้ าซ้อนและสร้างความต่อเนื่องของเนื้อหา กิจกรรมพัฒนาครู ให้มีทกั ษะการสร้างกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ทนั สมัยและกิจกรรมครู ร่วมพัฒนาปรับปรุ งการวัดและประเมินผลเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์อย่างชัดเจน
โดยใช้ rubric กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพมีการใช้ Benchmark ที่ชดั เจนในกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่
ละระดับชั้น กิ จกรรมส่ งเสริ มความสนใจของผูเ้ รี ยนนอกเวลาเรี ยน เช่ น น้ าสมุนไพร คุ กกี้ เสี่ ยงทาย ทักผ้าพันคอ
กลุ่ ม สาระศิ ล ปะมี กิ จกรรมห้องเรี ย นกลับ ด้าน (ม.2) กิ จกรรมเจ้าของบทเรี ยนและศิ ล ปะแบ่ ง ปั น (ป.4 - ม.3)
กิจกรรม Creative Class (ม.1 - ม.3) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศประกอบด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส
และภาษาญี่ ปุ่ นมี กิ จ กรรม World Language Day กิ จ กรรม Writing Showcase กิ จ กรรม Assessing Reading
Proficiency และกิ จกรรม Presentation Proficiency กิ จกรรมสร้ างบรรยากาศการใช้ภาษาจีนในโรงเรี ยนและนอก
โรงเรี ยน กิจกรรมพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอนภาษาจีน กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาฝรั่งเศส
ด้วยตนเองและกิจกรรมการสื่ อสารภาษาฝรั่งเศสอย่างแท้จริ ง นอกจากการส่ งเสริ มความสามารถทางวิชาการแล้ว
โรงเรี ยนยังมีการพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตร และค่านิ ยมที่ดี
งามตามอัตลัก ษณ์ และเอกลัก ษณ์ ข องโรงเรี ยน โดยสนับ สนุ น ให้ นัก เรี ย นปฏิ บ ัติกิ จกรรมเป็ นรู ป ธรรมเพื่ อให้
สอดคล้องกับ คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ ดังนี้ กิ จกรรมที่ ปลู กฝั งให้นักเรี ยนมีความจงรักภักดี และ
กตัญ ญู ต่อผูม้ ี พ ระคุ ณ เพื่ อแสดงออกซึ่ ง ความจงรั ก ภัก ดี แด่ พ ระมหากษัตริ ย ์ที่ ท รงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ นานัป
ประการและกตัญญูกตเวที ระลึกในพระคุณของบิดามารดา ครู อาจารย์ เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กิจกรรมเทิดพระเกี ยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมมราชินีนาถ กิจกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ และกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรม
ที่ปลูกฝังนักเรี ยนในเรื่ องความซื่อสัตย์ ผ่านโครงการสร้างความมีจุดยืนในความซื่อสัตย์สุจริ ตในการสอบ และความ
รั บ ผิด ชอบงานด้ว ยตนเอง ฝึ กให้ นัก เรี ย นอ้า งอิ ง อย่า งถู ก ต้อ งตามแนวทางที่ โ รงเรี ย นก าหนด จึ ง ไม่ มี ปั ญ หา
Plagiarism กิจกรรมที่เน้นการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขและการค้นพบตัวตนของนักเรี ยนในกิ จกรรมแนะแนวทุก
ระดับชั้น ได้แก่ กิ จกรรมอี กก้าวที่ สร้ างสรรค์ กิ จกรรมบัตรเติ มความสุ ข กิ จกรรมโลกกว้างทางอาชี พ กิ จกรรม
มัคคุ เทศก์น้อย กิ จกรรมพิพิธภัณฑ์สะสมความสุ ข กิ จกรรมอาชี พสร้ างสุ ข บุ คคลสร้ างแรงบันดาลใจ กิ จกรรม
เส้นทางสร้ างสรรค์ สานฝั นสู่ การเรี ยนรู ้ กิจกรรมบททดสอบที่เริ่ มต้น กิจกรรมภาพประทับใจกับการไตร่ ตรองเชิ ง
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อาชี พ กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมระดับอุดมศึกษา กิจกรรมบรรยายอาชีพและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความ
ต้องการพิเศษ กิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านสุ นทรี ยศาสตร์ ด้านสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจ ดังเช่น กิจกรรมศิลปะพบศิลปิ น
กิ จกรรมเพลิ น เพลงไหมไทย กิ จกรรมเพลงพระราชนิ พ นธ์ ในบทเรี ย นและในกิ จกรรมพิ เศษ กิ จกรรมเดิ น-วิ่ง
ภายในโรงเรี ยน กิ จกรรมก่อนวิ่ง Kids Run ใน MD Run 2018 กิ จกรรมเสริ มทักษะการออกกาลังกายทุ กระดับชั้น
อย่างเหมาะสมและเปิ ดทางเลือก กิจกรรมข้อคิดยามเช้าจากคาสอนของท่านนักบุญอัญจลา กิจกรรมบทเพลงเจริ ญ
สติก่อนเข้าห้องเรี ยนในช่ วงพักกลางวัน กิ จกรรมเจริ ญสติในชัว่ โมงโฮมรู มสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง กิ จกรรมเปิ ดพื้นที่
โบสถ์มาแตร์ เดอี เพื่ อภาวนาร่ วมกันช่ วงพักกลางวัน สัปดาห์ละ 2 วัน กิ จกรรมดวงดาวแห่ งความสุ ข (ประถม)
กิจกรรมรู ้คิด เข้าใจ ความฉลาดทางอารมณ์ (ประถม) กิจกรรมรู ้ย้งั คิด ใช้ชีวติ อย่างเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (มัธยม)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อค้นคุณค่าพัฒนาศักยภาพ (ป.6 ขึ้น ม.1)และกิจกรรมออกแบบชี วติ รวมทั้งยังมุ่งเน้น
ในการปลู กฝั งเรื่ องการดู แลสิ่ งแวดล้อมและการนาหลักเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาสู่ การปฏิ บ ตั ิ ผ่านทางโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมรี ไซเคิล กิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้ า กิจกรรมสมุดทามือ กิจกรรมวัฏจักรน้ าและ
การประหยัดทรัพ ยากรน้ า กิ จกรรมประโยชน์จากกล่ องนม กิ จกรรมต้นไม้สร้ างโลก กิ จกรรมสารวจขยะจาก
อาหาร กิ จกรรมเราได้อะไรจากการปิ ดแอร์ ก่อน 5 นาที กิ จกรรมการให้ความรู ้ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงกับ นักเรี ยน และโครงการนาหลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาท า Conceptual Design ผ่านกิ จกรรมค่ าย
กิ จกรรมกี ฬาสี เป็ นต้น นอกจากนี้ มุ่งเน้นในการนาหัวข้อรณรงค์ตามสาส์ นสมัชชาคณะอุร์สุลิน ซึ่ งแต่ละปี จะมี
หัว ข้อ รณรงค์ป รั บ เปลี่ ย นไป ส าหรั บ หัว ข้อ รณรงค์ใ นปี การศึ ก ษา 2561 คื อ ผูส้ ร้ างสั น ติ (Be A Peace Maker)
สอดแทรกเข้ากับกิ จกรรมการเรี ยนการสอนของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ งานวันวิชาการและงานนิทรรศการประจาปี
และกิจกรรมค่ายยุวกาชาด และเพื่อเป็ นการแสดงถึงความตระหนักต่อความปลอดภัยในโรงเรี ยนจึงมีกิจกรรมการ
ซ้อมหนีไฟประจาทุกภาคเรี ยน
ผลการดาเนินงาน
ผลจากการพัฒนาผูเ้ รี ยนทางวิชาการและคุ ณลักษณะที่พีงประสงค์ของผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษาสู งกว่าเป้ าหมายที่โรงเรี ยนกาหนด มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่ อสาร
คิ ด ค านวณได้ ดี ต ามมาตรฐานในแต่ ล ะระดับ ชั้ น สามารถสื่ อสารได้ ท้ ัง ภาษาไทย และภาษาต่ า งประเทศมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นโดยคานึ งถึง
หลักประชาธิ ปไตย รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและสามารถอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบโดยนา MDLC มาใช้ในการวางแผน ดาเนิ นงานเป็ นขั้นตอน ประเมิ นผลและแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออก พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยวิเคราะห์และสรุ ปสังเคราะห์เพื่อการเรี ยนรู้ ซ่ ึ ง
กันและกัน รู้ เท่าทันสื่ อและสังคมที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว รู ้ และตระหนักถึ งโทษและพิษภัยต่าง ๆ รู้จกั ดูแล
ตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุ ขภาพอนามัยส่ วนตนและเข้าร่ วมกิจกรรมที่ส่งเสริ มการออกกาลังกาย มีส่วนร่ วม
ในการเผยแพร่ และรณรงค์เกี่ ย วกับ การดู แลสุ ข ภาพและสิ่ งแวดล้อม ใช้ท กั ษะการไตร่ ตรองในการตัดสิ นใจที่
ยืนหยัดการปฏิบตั ิความดีงามบนบรรทัดฐานของศาสนาและศีลธรรมอันดี ร่ วมสร้างสรรค์กิจกรรมรับใช้สังคมและ
ร่ ว มกัน อนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม กล่ า วคื อ ผู ้เรี ย นมี ส มรรถนะส าคัญ ตามเกณฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดซึ่ งได้ แ ก่
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ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ปั ญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชี วิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีบูรณาการเข้ากับทุ กกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ระดับดี ข้ ึนไป รวมถึ ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดแก่ผเู ้ รี ยนและมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปและมีวฒ
ุ ิภาวะทาง
อาชี พ เหมาะสมกับ ช่ วงวัย ทั้งนี้ มี ผ ลการดาเนิ น งานเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ในด้านต่ างๆดังแสดงในตารางและแผนภู มิ
ต่อไปนี้
ตารางที่ 26 แสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 3 ขึ้นไป ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ปี การศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง 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
เฉลีย่ ร้ อยละทุกระดับชั้ น

ร้ อยละเฉลีย่
8 กลุ่มสาระ
99.65
98.20
97.20
96.54
95.78
89.82
86.62
92.02
83.43
89.41
86.84
86.12
91.80

ดีเยีย่ ม (5)














ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุ ง (1)

จากตารางที่ 26 แสดงให้ เห็ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผูเ้ รี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นระดับ 3 ขึ้ น ไปทั้ง 8
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ปี การศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
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ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปี การศึกษา 2561
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
144
148
149
154
148
140
143
141
144
187
155
179

ดีเยีย่ ม
141
135
149
154
148
136
140
137
129
184
151
153
ร้ อยละเฉลีย่

จานวนนักเรียน
ตามระดับคุณภาพ
ดี
ผ่าน ไม่ ผ่าน
3
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
3
0
0
4
0
0
14
1
0
3
1
0
3
1
0
26
0
0

ร้ อยละของนักเรียน
ทีม่ ีผลการประเมิน
ระดับดีขนึ้ ไป
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.31
99.47
99.35
100.00
99.84

จากตารางแสดงให้เห็ นว่าผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 ในภาพรวมจากการจัดการเรี ยนการสอน การส่ งเสริ มและการพัฒนา
ส่ ง ผลให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ และเขี ย นเรื่ อ งหรื อ ข้อ ความที่ ไ ด้จากการอ่ านตามเกณฑ์ ที่
สถานศึกษากาหนดในระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
ตารางที่ 28 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2

ดีเยีย่ ม
97.92

ดี
2.08

ผ่าน
0.00

91.22

8.78

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 3

100.00

0.00

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 4

100.00

0.00

0.00
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ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5

ดีเยีย่ ม
100.00

ดี
0.00

ผ่าน
0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 6

97.14

2.86

0.00

แผนภูมิที่ 11 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561
120
100
80

60
40
20
0

ตารางที่ 29 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

ดีเยีย่ ม
97.90

ดี
2.10

ผ่าน
0.00

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

97.16

2.84

0.00

มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4

89.58

9.72

0.70

97.87

1.60

0.53

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

97.42

1.94

0.64

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

85.47

14.53

0.00
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แผนภูมิที่ 12 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ปี การศึกษา 2561
120
100
80

60
40
20
0

ตารางที่ 30 แสดงผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2561
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

จานวนนักเรียน (คน)
ตามระดับคุณภาพ
ดีเยีย่ ม ดี
ผ่าน ไม่ ผ่าน
144
144
0
0
0
148
148
0
0
0
149
149
0
0
0
154
154
0
0
0
148
148
0
0
0
140
140
0
0
0
143
140
3
0
0
141
139
2
0
0
144
140
0
4
0
187
185
0
2
0
154
152
1
1
0
180
178
2
0
0
ร้ อยละเฉลีย่

จานวน นักเรียน
ทั้งหมด(คน)
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ร้ อยละของนักเรียน
ทีม่ ีผลการประเมิน
ระดับดีเยีย่ มขึน้ ไป
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.90
98.58
97.22
98.93
98.70
98.89
99.19

จากตารางแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 มีคุณภาพระดับดีเยีย่ ม
ตารางที่ 31 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1

ดีเยีย่ ม

ดี

ผ่าน

100.00

0.00

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

100.00

0.00

0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 6

100.00

0.00

0.00

แผนภูมิที่ 13 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามระดับคุณภาพ
120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

59

ตารางที่ 32 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

ดีเยีย่ ม
97.90

ดี
2.10

ผ่าน
0.00

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

98.58

1.42

0.00

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

97.22

0.00

2.78

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

98.93

0.00

1.07

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

98.70

0.65

0.65

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

98.89

1.11

0.00

แผนภูมิที่ 14 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทั้ง 5 ด้านของผูเ้ รี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามระดับคุณภาพ
120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
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ตารางที่ 33 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสารระดับดีข้ ึนไป
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561
ร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีและการสื่ อสาร
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 20.16 26.86 32.33 41.48 46.66 40.31 40.31 37.64 36.92 41.42 33.18 40.83
ระดับดีเยีย่ ม 65.55 59.41 59.82 43.50 45.23 46.88 41.51 53.17 48.87 44.20 57.46 46.75
แผนภูมิที่ 15 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสาร
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561
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ตารางที่ 34 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ( O-NET ) สู งกว่าขีดจากัดล่าง
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561
ผลการทดสอบระดับดีขนึ้ ไป (สู งกว่ าขีดจากัดล่ าง)
ปี การศึกษา 2561
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ภาษาอังกฤษ
ร้ อยละเฉลีย่ ทุกกลุ่มสาระ

จานวนผู้
เข้ าสอบ
(คน)

ระดับดี
ขึน้ ไป
(คน)

139
139
139
139

125
117
114
135
88.31

ร้ อยละ

จานวนผู้
เข้ าสอบ
(คน)

ระดับดี
ขึน้ ไป
(คน)

89.93
84.17
82.01
97.12

143
143
143
143

140
129
126
142
93.88

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

ร้ อยละ

จานวนผู้
เข้ าสอบ
(คน)

ระดับดี
ขึน้ ไป
(คน)

97.90
90.21
88.11
99.30

170
170
169
171
171

163
153
135
147
170
90.25

ร้ อยละ
เฉลีย่

ร้ อยละ

95.88
90.00
79.88
85.96
99.42

94.69
88.27
83.15
85.96
98.68

90.75

จากตารางแสดงให้เห็ นว่า ผูเ้ รี ยนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 3
และกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่ ม
สาระภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 มีคุณภาพระดับดีเยีย่ ม
ตารางที่ 35 ตารางแสดงจานวนและร้อยละของนักเรี ยนโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล เอกชน และศึกษาต่อต่างประเทศ ปี การศึกษา 2558 - 2560

ปี การศึกษา

จานวนนักเรี ยนทีศ่ ึกษาต่ อในระดับอุดมศึกษา
จานวนนักเรียน
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน
ศึกษาต่ อต่ างประเทศ
ทั้งหมด
จานวน
จานวน
จานวน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2558

160

146

91.25

7

4.38

7

4.38

2559

169

150

88.76

12

7.10

7

4.14

2560

164

148

90.24

11

6.71

5

3.05

หมายเหตุ : ปี การศึกษา 2561 ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน
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จากตารางที่ 35 จะเห็นว่านักเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยมีความรู ้ และทักษะเป็ นอย่างดี จึงสามารถเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา เฉพาะอย่างยิง่ มหาวิทยาลัยของรัฐในเปอร์ เซ็นต์ที่สูงเป็ นที่น่าพอใจอย่างยิง่
ตารางที่ 36 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดีข้ ึนไป
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561
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
ทั้งหมด
144
148
149
154
148
140
143
141
144
187
155
179

ดีเยีย่ ม
144
148
149
154
148
140
142
141
140
184
153
177
ร้ อยละเฉลีย่

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
0
0
0
100.00
0
0
0
100.00
1
0
0
100.00
0
0
0
100.00
2
2
0
98.61
2
1
0
98.94
2
0
0
100.00
2
0
0
100.00
99.80

จากตารางแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 มีคุณภาพระดับดีเยีย่ ม
ตารางที่ 37 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561 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
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ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5

ดีเยีย่ ม
100.00

ดี
0.00

ผ่าน
0.00

ประถมศึกษาปี ที่ 6

100.00

0.00

0.00

แผนภูมิที่ 16 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามระดับคุณภาพ
120.00
100.00

80.00
60.00

40.00
20.00

0.00

ตารางที่ 38 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

ดีเยีย่ ม
99.30

ดี
0.70

ผ่าน
0.00

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

100.00

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

97.22

0.00
1.39

0.00
1.39

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

98.40

1.07

0.53

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

98.71

1.29

0.00

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

98.88

1.12

0.00
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แผนภูมิที่ 17 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามระดับคุณภาพ

120.00
100.00

80.00
60.00

40.00
20.00

0.00

ตารางที่ 39 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ปี การศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผู้อนื่
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
8.69 9.32 7.51 14.68 12.95 15.00 10.29 8.23 14.18 11.6 6.14 13.26
ระดับดีเยีย่ ม 91.31 90.68 92.49 85.32 87.05 85.00 89.71 91.77 85.82 88.4 93.86 86.74
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แผนภูมิที่ 18 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่นของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามระดับคุณภาพ

ตารางที่ 40 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย ปี การศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ผลการ
ประเมิน
ป.1
66.8
ระดับดี
ระดับดีเยีย่ ม 33.2

ร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็ นไทย
ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
65.6 61.3 52.8 53.4 53.5 46.1 41 47.1 39.3 40.7
34.4 38.7 47.2 46.6 46.5 53.9 59 52.9 60.7 59.3
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ม.6
39.2
60.8

แผนภูมิที่ 19 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ

ตารางที่ 41 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ธรรมชาติ
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
70.83 61.30 59.50 47.49 50.23 56.73 44.34 43.08 40.16 44.19 15.77 46.71
29.62 38.70 40.50 52.51 49.77 43.27 55.66 56.92 59.84 55.81 54.23 53.29

67

แผนภูมิที่ 20 แสดงร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ธรรมชาติ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561

จุดเด่ น
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม มีทกั ษะในการสังเกต อ่าน
ฟัง พูด เขียนสื่ อความได้เหมาะสมกับวัย เฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของนักเรี ยนในการใช้ภาษาอังกฤษที่สามารถ
เขียนเรี ยงความภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีระดับคะแนนสู งและเกาะกลุ่ ม แสดงถึ งการเอาใจใส่ ดูแลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล นักเรี ยน
มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม และสร้ างสรรค์ท างานร่ วมกัน และสามารถน าเสนอผลงานด้วยความภาคภู มิ ใจ มี ข้ นั ตอนใน
การนาเสนอวิธีคิดหรื อวิธีแก้ปัญหาที่ตนใช้ได้ สามารถแสดงความคิดเห็ นอย่างมีเหตุผลทั้งด้วยวาจาและเขียนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร สามารถร่ วมกันวางแผนงานและดาเนินการจนสาเร็ จมีความมุ่งมัน่ ทางานอย่างมีความสุ ขและภูมิใจ
ในผลงาน นักเรี ยนมีทกั ษะในการไตร่ ตรอง (reflection) และสามารถบรรยายการไตร่ ตรองของตนเองได้อย่างลึกซึ้ ง
อีกทั้งนักเรี ยนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรี ยภาพ ทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
ความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบคิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีเหตุมีผล มีความรู ้
และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และ มีเจตคติที่
ดีต่ออาชี พสุ จริ ต รู ้จกั ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย
อุ บตั ิ เหตุ และปั ญหาทางเพศ เห็ นคุ ณ ค่าของตนเอง มี ความมัน่ ใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม และที่ สาคัญ
มี มนุ ษ ยสั มพันธ์ ที่ ดี รู ้ จกั ให้เกี ยรติ ผูอ้ ื่ น มี ค วามเอื้ ออาทรต่อผูอ้ ื่ นและกตัญ ญู กตเวที ต่อผูม้ ี พ ระคุ ณ ยอมรั บ ความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
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จุดทีค่ วรพัฒนา
1. กระตุ ้นให้นักเรี ยนสร้างสมคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ เกิ ดแก่ ตนเอง โดยเฉพาะความตรงต่อเวลา
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต กิริยาวาจา และความมีวนิ ยั ในตนเอง
2. สนับสนุนการสร้างสติ ความยับยั้งชัง่ ใจและใช้วจิ ารณญาณในการใช้สื่อสังคม
3. นักเรี ยนทุกคนควรมีทกั ษะในการบริ หารเวลา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนมี ก ารบริ หารจัดการคุ ณภาพการศึ ก ษาอย่างเป็ นระบบ มี การกาหนดเป้ าหมาย วิสั ยทัศน์ และ
พัน ธกิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกับ บริ บ ทของโรงเรี ย น ความต้อ งการของชุ ม ชน แผนการศึ ก ษาชาติ แผนการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิ การ อัตลักษณ์ ความเป็ นโรงเรี ยนคาทอลิ กและอัตลักษณ์ ความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุลิน ดังปรากฏ
ชัดเจนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่ งแสดงถึงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน
สู่ อนาคต มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้านตามหลักสู ตรของสถานศึกษา พัฒนาครู และบุคลากรให้
มีความเชี่ ยวชาญทางวิชาชี พและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื่อต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจต่อคุ ณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยโรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งในปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนได้นาแผนพัฒนาการศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายผ่านโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมในประเด็นการบริ การจัดการงานวิชาการ ทั้งด้าน
การพัฒนาหลักสู ตรและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ เน้นคุ ณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก เช่ น โครงการพัฒนาการตั้งคาถาม
กระตุน้ การคิด การวัดและประเมินผล จัดอบรมครู เกี่ยวกับเทคนิ คการตั้งคาถามชวนคิด การใช้ Rubric Scalesในการ
วัดประเมินผล และการวิเคราะห์ ขอ้ สอบ มีกิจกรรมเปิ ดคลี นิกวัดและประเมินผลให้คาปรึ กษาแก่คุณครู เกี่ ยวกับ
การสร้ า งข้อสอบที่ มี คุณ ภาพ และกิ จกรรมรวบรวมตัวอย่างค าถามที่ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด ที่ ห ลากหลาย คัด เลื อ ก
Best Practice เพื่อจัดทาเอกสารเผยแพร่ โครงการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ ในแต่ละระดับชั้น มีกิจกรรมศึกษา
เนื้อหาในหลักสู ตรของแต่ละกลุ่มสาระในระดับชั้นเพื่อตั้งประเด็นหัวข้อในการบูรณาการ และวางแผนงานลดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้ อหา โครงการการจัดหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนเพื่อตอบสนองนักเรี ยนเป็ นรายกรณี โครงการ
บูรณาการการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนกับหัวข้อรณรงค์ประจาปี โครงการเสริ มสร้างสุ ขภาพกาย
และจิตใจด้วยการออกกาลัง โครงการArt and Music Appreciation โครงการ Art Community in Service of outside
Community โครงการเมื่อรู้จกั เพลงพระราชนิ พนธ์คือได้รัก โครงการสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เริ่ มต้นที่ภาษาญี่ปุ่น โครงการเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โครงการ“อ่าน” เพื่อการ
เรี ยนรู้ตลอดชี วิต โครงการส่ งเสริ มการเจริ ญสติ และภาวนา โครงการพัฒนา EQ และทักษะการอยู่ร่วมกับ ผูอ้ ื่ น
โครงการพัฒนาพัฒนาระบบการประเมินกิจกรรมของนักเรี ยนด้วยการใช้ Rubrics โครงการ MDLC ในระบบผูน้ า
นัก เรี ย น ซึ่ งจะเป็ นการน ากระบวนการ MDLC มาใช้ ใ นกิ จ กรรมค่ า ยสภานั ก เรี ย นและกิ จ กรรมฝึ กผูน้ าของ
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คณะกรรมการนัก เรี ย นประถม และโครงการเปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ย นมี บ ทบาทในการเป็ นผูน้ า เช่ น การเป็ น
หัวหน้าห้อง ผูแ้ ทนห้อง / ผูน้ าในกิ จกรรมระดับห้องเรี ยน - ชั้นเรี ยน - ช่ วงชั้น รวมทั้งการสรรหานักเรี ยนผูน้ า
ในกิ จกรรมตามปฏิ ทินของโรงเรี ยน ในส่ วนประเด็นการพัฒนาครู และบุ คลากรให้มีความเชี่ ยวชาญทางวิชาชี พ
เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการผ่านโครงการต่างๆ เช่ น
โครงการพัฒ นาหลัก สู ต รค าสอนนัก เรี ย นคาทอลิ ก มี ก ารจัด ท าร่ างโครงการสอนค าสอนระยะยาวของแต่ ล ะ
ระดับชั้น การทาแผนการสอนคาสอนด้วย MDLC และจัดให้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างครู โครงการปรับ
หัวข้อและการเรี ยนการสอนจริ ยศึกษา เพื่อนาสู่ การมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในโลก มี การจัดทาร่ างโครงการสอน
จริ ยธรรมของแต่ละระดับชั้น สร้ างความเข้าใจกับคุ ณครู แต่ละระดับชั้นเรี ยนในความคาดหวัง โครงการพบผูร้ ู้
พัฒ นาครู ภ าษาไทย เป็ นการพัฒ นาทัก ษะการอ่ า นท านองเสนาะของครู ก ลุ่ ม สาระภาษาไทย โครงการครู
คณิ ตศาสตร์ มืออาชี พ มีการพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง อบรมและพัฒนาทักษะเทคนิ คและกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้และสื่ อการสอน และสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพและการประเมิน
และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ โครงการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ครู สังคมศึกษาฯ เน้นการอ่านหนังสื อเพิ่มความรู ้
อบรม ศึกษาเพิ่มเติมจากภายในและภายนอกสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนการจัดการเรี ยนรู้ โครงการครู วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นการสร้างชุมชนวิทยาศาสตร์ แห่งการเรี ยนรู ้ พัฒนาทักษะ ICT ของครู วทิ ยาศาสตร์ และทางาน
เป็ นที ม (Science Team Teaching) โครงการครู พ ลานามัย เป็ นแกนน าในการดู แ ลสุ ข ภาพอย่าง pro - active เป็ น
กิจกรรมสร้างความตระหนักของการออกกาลังกายและครู พลศึกษาจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ภาคเรี ยน โครงการครู ICT
ผูน้ าแห่ งการเปลี่ ยนแปลง โดยครู เทคโนโลยีมีการประชุ มสม่ าเสมอ และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กนั และมีการประเมิน
และพัฒนาการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อ งกับหลักสู ตรปรับปรุ งทุกเดื อน โครงการครู ศิลปะผูท้ อถักจักรวาล เป็ น
การพัฒนาทักษะวิชาชี พ หาโอกาสในการเข้าพัฒนาทักษะ อบรมเรี ยนรู ้ ในศาสตร์ ต่าง ๆ โครงการครู การงานมือ
อาชี พ มี การอบรมสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิการและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันบนพื้ นฐานวัฒนธรรมอุ ร์สุลิน (PLC) นา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสอนเชื่ อมโยงความรู ้จากโลกภายนอกเข้ามาสู่ ห้องเรี ยนโดยครู การงานชานาญการ
ด้วย MDLC โครงการครู ฝรั่งเศสของนักบุญอัญจลาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงของโลก ด้วย
ความเป็ นครู มืออาชี พ ตามวัฒนธรรมอุร์สุลิน โครงการครู ภาษาจีนเป็ นสะพานเชื่ อมความสัมพันธ์ไทยจีน สรุ ป
ความรู ้ทางด้านวัฒนธรรมจีนตามระดับชั้นอย่างเป็ นระบบ มีการแบ่งปั นและอภิปรายข่าวสารที่นิยมทางสังคมใน
การประชุ ม กลุ่ ม สาระภาษาจี น เพิ่ ม อัต ราความรู ้ เกี่ ย วกับ สั งคมและวัฒ นธรรมจี น ในการสอนให้ ม ากขึ้ น และ
ประเมินผลการดาเนินงานและเสนอแนวทางการพัฒนาต่อไป โครงการระบบนิเทศในมิติการเป็ นครู อุร์สุลิน เป็ น
การนิ เทศการสอนแบบกัลยาณมิตรเพื่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระและเพื่อนครู ที่มี
ประสบการณ์ ส อน โครงการ World Language Teaching Professionals มี ก ารเชิ ญ วิท ยากรหรื อ ครู ในกลุ่ ม สาระ
ภาษาต่างประเทศให้นาเสนอและแบ่งปั นประสบการณ์ ทักษะ และความรู ้ความชานาญในหัวข้อที่ช่วยพัฒนาการ
จัด การเรี ย นรู้ จัด ให้ มี นิ เทศการสอนทั้ง แบบเป็ นทางการโดยผูบ้ ริ ห ารและแบบกัล ยาณมิ ต รเพื่ อ ให้ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มีการประชุ มครู ระหว่างชั้นและวิชาเดี ยวกันอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดให้นักเรี ยนประเมินการ
จัดการเรี ยนรู ้ ของครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศช่ วงปลายภาคเรี ยนที่ 1 และ 2 เพื่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอน โครงการการเป็ นที่ป รึ กษาที่นัก เรี ยนไว้วางใจ เป็ นการพัฒนาคุ ณครู ในด้านความรู้ และทักษะเชิ งจิตวิทยา
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เพื่อให้คุณครู เลือกใช้วธิ ี ปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนได้อย่างเหมาะสมและให้คาแนะนา เปิ ดประตูสู่การแก้ปัญหา โครงการครู
รู ้รอบ รอบรู ้ รู ้จริ ง รู ้ลึก รู ้เท่าทัน เพื่อกระตุน้ ให้ครู กระตือรื อร้นกับการแสวงหาความรู ้ มากขึ้น โครงการทักษะครู
ประจาชั้น เป็ นการพัฒนาทักษะการดูแลและพัฒนานักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อร่ วมกับทีมชั้นดูแลและพัฒนานักเรี ยน
ในทิศทางเดียวกัน ผ่านการอบรม/ให้คาปรึ กษาด้านทักษะการดูแลนักเรี ยนแก่ครู โดยฝ่ ายบริ หาร ครู แนะแนว หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และดาเนินการนิ เทศคุณครู ประจาชั้น โครงการงานวิจยั ในชั้นเรี ยนคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ให้เหมาะสมกับนักเรี ยน โครงการส่ งต่อวัฒนธรรมอุร์สุลินด้วยค่ายสื บ ทอดเจตนารมณ์ นักบุ ญอัญจลา และการ
อบรมสั้น ๆ ในมิ ติต่าง ๆ ของวัฒนธรรมอุ ร์สุลินในระหว่าง ปี การศึกษาพร้ อมกับการประชุ มต่าง ๆ โครงการ
สร้างความเข้มแข็งและเข้มข้นในวัฒนธรรม SERVIAM มี การแต่งตั้งและประชุ ม กรรมการเซอร์ เวียมสม่ าเสมอ
ติดตามงานเซอร์ เวียมของชั้นเรี ยนต่าง ๆ และเผยแพร่ งานเซอร์ เวียมใน Mater Dei News โครงการสร้างจิตสานึกที่
ดี ในอุ ดมการณ์ เดี ยวกันด้วย Professional Development เพื่ อให้วฒั นธรรมอุร์สุลินเข้มแข็งในโรงเรี ยนมาแตร์ เดอี
วิทยาลัยจึงเป็ นการพัฒนาบุคลากรทางด้านจิตใจอย่างต่อเนื่ องตรงตามเป้ าหมาย โครงการการฟื้ นฟูจิตใจเพื่อชี วิต
ภาวนาและการมีสติ เป็ นการฟื้ นฟูจิตใจของครู และบุคลากรประจาปี การศึกษา โดยกาหนดตารางเวลาที่ชดั เจน และ
แต่ละครั้งไม่เกิน 30 คน โครงการครู มาแตร์ เป็ นนักอ่าน ครู ทุกคนตั้งเป้ าหมายการอ่านในต้นภาคเรี ยน และแบ่งปั น
สิ่ งที่ อ่านในการประชุ มครู กลุ่มสาระ/ระดับชั้น/วิชาการ/กิ จการนักเรี ยน โครงการจิตอาสาของครู ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
วัฒนธรรมโรงเรี ยนอุร์สุลิน คือ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ตามจิตตารมณ์ เซอร์ เวียม ซึ่ งครู ทุกคนพึงมีประสบการณ์
ทั้งด้วยตนเองและร่ วมไปกับนักเรี ยน โครงการพัฒนาครู ในการเอื้ออานวยปฏิ บตั ิสังคมสงเคราะห์ให้ตอบสนอง
สั ญ ญาแห่ งการเวลา โครงการสร้ างครู ผูน้ ารุ่ น ใหม่ โดยจัด กิ จกรรม Mentoring Our New Teachers และกิ จกรรม
Cultivate School Culture สร้างโอกาสในการเรี ยนรู้การทางานเป็ นทีม ฝึ กการเป็ นผูน้ าและเรี ยนรู้วฒั นธรรมองค์กร
โครงการพัฒนาระบบการตอบแทนบุคลากรอย่างเป็ นธรรม นาเสนอการปรับปรุ งคู่มือครู ในเรื่ องค่าตอบแทนและ
สร้ างเกณฑ์ในการประเมินครู ข้ ึนใหม่โดยฟั งเสี ยงครู โครงการสร้ างขวัญและกาลังใจครู โดยจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
ขวัญและกาลังใจให้ครู ในโอกาสต่างๆ และกิจกรรมเสริ มทักษะการทางานที่ตรงประเด็นความต้องการในการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน โครงการสร้างระบบการพัฒนาครู เป็ นรายบุคคล มีการทาความเข้าใจกับความสาคัญของ
การพัฒนาตนเองโดยมี Mentor และการ transform ทีมชั้นและทีมกลุ่มสาระวิชาให้มี Mentor เป็ นมิติหนึ่ งที่สาคัญ
โครงการฝึ กอบรมสร้างทักษะผูน้ าที่เข้มแข็ง จัดให้มีการสัมมนาทีมครู ผนู้ าของโรงเรี ยนปี ละ 1 ครั้งและจัดระบบ
feedback ให้กบั ครู ในทีมผูน้ าอย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนยังให้ความสาคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน
และภายนอกรวมถึ งสภาพแวดล้อมทางสังคมและจัดระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุ นการบริ หารจัดการและการ
จัดการเรี ยนรู ้ ดังโครงการและกิ จกรรมที่ ปรากฏในแผนปฏิ บตั ิ การ โครงการสร้ างจิตส านึ กและองค์ความรู้เรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม โครงการพัฒนาความเป็ นโรงเรี ยนสี เขียวในระบบโรงเรี ยน (Green School) มีการจัดทาคู่มือ Green
School ติดตามและประเมินผลการจัดซื้ อและการซ่ อมบารุ งของโรงเรี ยน ปรับระบบไฟส่ องสว่างที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยน โครงการ Master Plan
ภูมิทศั น์มาแตร์ เดอี มี การติดตาม Master Plan ที่ Landscape Architect ที่ ได้รับมอบหมายนาเสนอ ดูแลปรับปรุ ง
ปลี กย่อยในพื้นที่ สีเขี ยวเดิ มของโรงเรี ยนและติ ดตามทีมสถาปนิ ก ภูมิสถาปนิ ก และมัณฑนากรในการออกแบบ
71

อาคารใหม่และปรั บภูมิทศั น์โรงเรี ยน โครงการติดตามการทางานตามระบบดูแลความปลอดภัย สาธารณู ปโภค
และตื่นตัวในการพัฒนาอยู่เสมอมีแผนและผังของระบบสาธารณู ปโภคครบถ้วนและตรวจสอบระบบรักษาความ
ปลอดภัยสม่าเสมอ โครงการเพิ่มพูนคุ ณภาพและความพึงพอใจในบริ การโภชนาการ มีการจัดระบบการจัดซื้ อที่
เน้นคุ ณภาพและความเพียงพอ มี เมนู อาหารถู กใจผูบ้ ริ โภคบนพื้ นฐานการดู แลสุ ขภาพ เสริ มความรู้ และทักษะ
ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การและจัดระบบการบาบัดและกาจัดของเสี ยอย่างเหมาะสมได้มาตรฐานสากล โครงการกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมมี ความ active อยู่เสมอ ด้วยการกาหนดโครงสร้ าง บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการที่ชัดเจน มี การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เรื่ องการจัดการสิ่ งแวดล้อมร่ วมกันในโรงเรี ยน ติดตามข้อมูลการใช้น้ าประปาและไฟฟ้ าของ
โรงเรี ยน รวมทั้งการจัดการขยะของโรงเรี ยน ตลอดจนประเมินผลการดาเนิ นงานและเสนอแนวทางการพัฒนา
โครงการพัฒนาทักษะครู ในการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรี ยนรู้ และประเมินผล มีการอบรม ICT เครื่ องมือทรงพลัง
สาหรับครู และกรณี ศึกษา รวมทั้งการใช้ ICT กิ จกรรมดี ๆ ในห้องเรี ยน โครงการพัฒนาการใช้ ICT ในการสร้าง
ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศและ KM มีระบบการจัดการข้อมูลและการบริ หารจัดการองค์ความรู้ และเครื อข่าย
ขับเคลื่อน ICT กับ KM โครงการสร้างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ในการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนมีกิจกรรม
MD Online Community โครงการคลินิก ICT มีการจัดทาทะเบียนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั
จัด ระบบบริ ก ารปรั บ โปรแกรมและซ่ อ มบ ารุ งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเสมอ บริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง และบัน ทึ ก รายงาน
สม่าเสมอและจัดกิจกรรมแนะนาโปรแกรมใหม่ ๆ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โครงการปรับปรุ ง website ของโรงเรี ยนมี
Website Editorial และ Website Facelift โครงการจัด งบบริ ห ารการเงิ น อย่า งมื อ อาชี พ มี ก ารจัด ท างบประมาณ
ประจาปี การทบทวนระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายและสร้างระบบการรายงานการเงินปี ละ 4 ครั้ง โครงการวาง
แผนการหาเงินทุนสนับสนุนการพัฒนามีการวางแผนระดมทุนโดยคณะกรรมการร่ วมของ 2 สมาคมและดาเนินการ
ระดมทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โครงการส่ งเสริ มและประสานงานความมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนเก่าและผูป้ กครอง
และโครงการความเข้มแข็งในมูลนิธิมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
ผลการดาเนินการ
จากการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น พบว่า
1. โรงเรี ยนมี ก ารจัดท าแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยได้ก าหนด วิสั ยทัศ น์ เป้ าหมาย ยุท ธศาสตร์
พัน ธกิ จ อัต ลัก ษณ์ และแนวทางการพัฒ นาของโรงเรี ย นที่ ส อดคล้อ งกับ สภาพทางสั ง คม เด็ ก และเยาวชน
ความต้อ งการในการพัฒ นาของสถานศึ ก ษา นโยบายของการปฏิ รูป การศึ ก ษาตามความต้องการของสั งคมที่
เปลี่ยนไป โดยใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิด วิธีการใหม่ ให้เหมาะสมกับบริ บทของโลกปั จจุบนั และ
สั ญ ญาณแห่ ง กาลเวลา การยืน หยัด ในอัตลัก ษณ์ ของโรงเรี ย น การศึ ก ษาอุ ร์สุ ลิ น และการปฏิ รูป การศึ ก ษาตาม
แผนงานอภิบาลของศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
2. โรงเรี ยนได้นาแผนพัฒนาโรงเรี ยนสู่ การปฏิ บ ตั ิ โดยจัดทาแผนปฏิ บตั ิการประจาปี ซึ่ งในปี การศึกษา
2561 ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการที่ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้ น 78 โครงการ สรุ ปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบติการ
พบว่า บรรลุ เป้ าหมายระดับดี-ดีมาก คิดเป็ น ร้อยละ 85.90 แต่ยงั คงมีอีกหลายโครงการคิดเป็ นร้ อยละ 6.41 ที่การ
ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็ จ จาเป็ นต้องพิจารณาเพื่อดาเนินการต่อเนื่องไปในปี การศึกษา 2562 ต่อไป
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3. โรงเรี ยนมี รูปแบบการบริ หารจัดการเชิ งระบบ โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ปี การศึกษา 2561 มีคาสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรภายในสถานศึก ษาให้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร ผูบ้ ริ หารยึดหลักธรรมาภิบาลและนาแนวคิดด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ผลการประเมินพบว่าครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูป้ กครอง มีความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 96.52 และโรงเรี ยนมี
แผนและดาเนิ นการพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและครอบคลุม โดยผูป้ กครองให้
ความพึงพอใจในด้านนี้ คิดเป็ นร้อยละ 91.79
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชี พและจิตวิญญาณโดย
เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด คิดเป็ นร้อยละ 100
5. ผูเ้ กี่ ยวข้องทุ ก ฝ่ ายและเครื อข่ายการพัฒนาคุ ณภาพสถานศึ กษา ได้แก่ คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย สมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะอนุ กรรมการวิชาการ เครื อข่ายผูป้ กครอง คุ ณแม่อาสา ประชาคมหลังสวน มี ส่ วนร่ วมในการร่ วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผ่านโครงการจานวน 2 โครงการ ซึ่งบรรลุเป้ าหมายในการทา
กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 95 และผลประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยในด้านการมีส่วนร่ วม
ของเครื อข่ายโรงเรี ยน นักเรี ยน ผูป้ กครองและครู มีความพึงพอใจคิดเป็ นร้อยละ 92.63
6. โรงเรี ยนมีการจัดหา พัฒนา และใช้เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
ผลการประเมิ นพบว่านักเรี ยน ครู บุ คลากรทางการศึกษา และผูป้ กครอง มีความพึงพอใจในด้านนี้ คิดเป็ นร้อยละ
90.45
7. นัก เรี ยน ผูป้ กครอง และครู มี ความพึ งพอใจต่อโรงเรี ยนที่ ไ ด้จดั โครงการและกิ จกรรมที่ ส่ งเสริ ม ให้
นักเรี ยนบรรลุเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 92.06
จุดเด่ น
ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการแสวงหาโอกาสให้ครู ในการฝึ กอบรมต่าง ๆ นิ เทศและติดตามความคืบหน้า
ทั้งด้านวิชาการ การพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการของครู ในด้านจิตใจและจิตวิญญาณ กระตุ น้
และจัดโอกาสการเรี ยนรู ้ร่วมกันของครู บุคลากรมีความชัดเจนในการทางานร่ วมกันเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรี ยน มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิ การ อัตลักษณ์ ความเป็ นโรงเรี ยนคาทอลิก และอัตลักษณ์ ความเป็ น
โรงเรี ยนอุร์สุลิน
ในการบริ หารหลักสู ตรมี การจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่ทนั สมัยเพื่อรองรับความต้องการของผูเ้ รี ยน กระบวน
การเรี ยนการสอนด้วย MDLC ทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสปฏิบตั ิจริ งเพิ่มมากขึ้น
ความมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุ มชน นักเรี ยนเก่าและคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาในการดาเนิ นงาน
ของโรงเรี ยน ทั้งการให้คาแนะนา และสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยนอย่างต่อเนื่อง
คณะซิ สเตอร์ ให้ความสาคัญกับการดูแลความสะอาดส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้มีการเพิม่ สิ่ งอานวยความสะดวก และพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
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จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การพัฒนาให้ ICT มีส่วนในการจัดการเรี ยนรู ้ และการบริ หารงาน มากยิ่งขึ้นสาหรับครู และบุคลากร
บางส่ วน
2. สร้างความคืบหน้าอย่างต่อเนื่ องในการเป็ นโรงเรี ยนสี เขียวที่มีระบบชัดเจน
3. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ครู อย่างไม่รอช้า เฉพาะอย่างยิง่ การให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางในการแก้ไข
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิด
และปฏิ บตั ิจริ ง มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิ งบวก สร้ างปฏิ สัมพันธ์ที่ดี ครู รู้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ดาเนิ นการ
ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน รวมทั้งร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และนาผล
ที่ได้มาให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ อง โดยดาเนิ นการ
ดังประเด็นต่อไปนี้
1. จัดการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการคิ ดและปฏิ บ ตั ิ จริ งสามารถนาไปประยุก ต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้โดย
นักเรี ยนทุกคนได้เรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างมีความสุ ข ภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยกิจกรรม ดังเช่น กิจกรรมค่าย
ของกลุ่ ม สาระสั ง คมศึ ก ษา คณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาตร์ กิ จ กรรมค่ ายยุว กาชาด กิ จกรรมส่ ง เสริ ม ทัก ษะด้า น
คอมพิวเตอร์ แก่นกั เรี ยน กิจกรรมสร้างผลงาน IT ที่เชื่ อมโยงกับชี วิตประจาวันและกิจกรรมร่ วมสร้างสรรค์ผลงาน
ตามความสนใจ ในขณะที่กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชี พ จัดกิจกรรมการงานพื้นฐานอาชี พที่ส่งเสริ มความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนนอกเวลาเรี ยน เช่น กิจกรรม “ถักด้วยมือ” กลุ่มสาระศิลปะ จัดให้มีเวทีสร้างเสริ มประสบการณ์ทางด้าน
ศิลปะ และกิ จกรรมศิลป์ อาสาส่ งความสุ ขซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ถ่ายทอดความมีสุนทรี ยภาพทางศิลปะ
ให้กบั ชุ ม ชน การดาเนิ น โครงการ Broaden Horizon of Students through English Language Skills ของกลุ่ มสาระ
ภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ท้ งั 8 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ที่มีรูปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้กระบวนการที่เหมาะสมตามธรรมชาติวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เช่ น การเน้นการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการทดลองของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ให้นกั เรี ยนได้สืบค้น เสาะหา สารวจ
ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนเกิดความเข้าใจ กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการไตร่ ตรอง
ซึ่ งเน้นการพัฒนาทักษะในการคิ ดและไตร่ ตรองก่ อนที่ จะตัดสิ นใจลงมือทา กิ จกรรมที่ เน้นกระบวนการกลุ่ มให้
นักเรี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันและส่ งเสริ มทักษะในการทางานร่ วมกัน การสอนโดยให้นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการวิพากษ์
อย่างสร้ างสรรค์ เป็ นต้น มีการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรี ยน เช่ น การศึกษาเกี่ ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในห้องอาเซี ยน การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ งที่ ห้องปฏิบตั ิการ
Math Whizz และการศึกษาจากป้ ายนิ เทศเกี่ยวกับความรู ้ต่าง ๆ จัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยกิ จกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่
ต่างๆที่ เหมาะสมกับระดับชั้นนั้นๆ และกิ จกรรมส่ งเสริ มการพัฒนาจิต เพื่ อเรี ยนรู ้ การใช้สมาธิ ในการเรี ยนและ
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การปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีของสังคมด้วยกิ จกรรมการฟื้ นฟูจิตใจและปฏิ บตั ิธรรมของนักเรี ยน กิ จกรรมการเจริ ญสติ
และภาวนาด้วยการฟั งข้อคิดยามเช้าจากคาสอนของท่านนักบุญอัญจลา บทเพลงเจริ ญสติก่อนเข้าห้องเรี ยนในช่วง
พักกลางวัน และเจริ ญสติในชัว่ โมงโฮมรู มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อีกทั้งเปิ ดพื้นที่โบสถ์มาแตร์ เดอีเพื่อภาวนาร่ วมกันช่วง
พักกลางวัน สัปดาห์ละ 2 วัน อีกทั้งจัดให้มีการพัฒนา EQ และทักษะการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยกิจกรรมดวงดาวแห่ ง
ความสุ ข รู้คิด เข้าใจ ความฉลาดทางอารมณ์ ในระดับประถมและกิ จกรรมรู ้ ย้ งั คิ ด ใช้ชีวิตอย่างเฉลี ยวฉลาดทาง
อารมณ์ในระดับมัธยม
2. ใช้สื่ อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ งเรี ยนรู ้ ที่เอื่ อต่ อการเรี ยนรู ้ ครู ทุ กคนได้รับ การพัฒนาทางด้าน
การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งตามโครงการพัฒ นาทัก ษะครู ใ นการใช้ ICT เพื่ อ การจัด การเรี ย นรู้ และ
ประเมิ น ผล และโครงการพัฒ นาการใช้ ICT ในการสร้ างระบบจัดการข้อมู ล สารสนเทศและ KM จึ งท าให้ค รู
สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการใช้สื่อ และอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้เป็ นอย่างดี นักเรี ยนได้รับ
บริ การระบบ Internet ในการสื บค้นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจึงสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่ อที่หลากหลาย และเพื่อรองรับการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรี ยนได้ติดตั้งระบบเครื อข่ายไร้ สายให้ครอบคลุ มทุกพื้นที่บริ เวณโรงเรี ยนเพื่อให้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ท าให้ครู และนักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อการรับ บริ การเกี่ ยวกับสื่ อและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพราะมีความสะดวก เพียงพอ และอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน นอกจากนี้โรงเรี ยนยัง
สร้างโอกาสในการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนสนใจด้านอื่นๆเพิ่มเติมทั้งภายในและนอกโรงเรี ยน เช่น ด้านภาษาต่างประเทศ
เริ่ ม ต้น ที่ ภ าษาญี่ ปุ่ น ด้วยการจัด ท าหลัก สู ต รการสอนจัดการเรี ย นรู ้ ภ าษาญี่ ปุ่ นในระดับ มัธ ยมปลาย จัด หาครู
ผูท้ รงคุณวุฒิ คัดเลือกแบบเรี ยน คัดเลือกผูเ้ ข้าเรี ยนในแผนการเรี ยนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ติ ดตามการจัดการ
เรี ยนรู้จากแผนการสอน การนิ เทศการสอน และสารวจความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อแผนการเรี ยนภาษาอังกฤษ –
ภาษาญี่ปุ่น และจัดให้มีโครงการที่เปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมด้วยการรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่โรงเรี ยนอุร์สุลินที่ออสเตรเลีย
3. ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและนาผลมาพัฒนา ครู ใช้วธิ ี การประเมินที่หลากหลายและ
เน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามโครงการพัฒนาการตั้งคาถามกระตุน้ การคิด การวัดและประเมินผล โดย
ครู ไ ด้รับ การอบรมเทคนิ ค การตั้งค าถามชวนคิ ด การใช้ Rubric Scales ในการวัดประเมิ นผล และการวิเคราะห์
ข้อ สอบ โดยมี ข้ นั ตอนตรวจสอบและประเมิ น อย่า งเป็ นระบบ เน้ น การเรี ย นรู ้ ระหว่า งภาคเรี ย นมากกว่า การ
ประเมินผลจากการสอบปลายภาค มีการแบ่งอัตราส่ วนการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหว่างภาคเรี ยน กลาง
ภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยนอย่างชัดเจน ใช้เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้ าหมาย และการ
จัดการเรี ยนการสอน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยงานวิจยั ที่หลากหลาย นักเรี ยน ผูป้ กครองและครู รับทราบผลการประเมินร่ วมกันเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ตรงตาม
เป้ าหมาย มีการรายงานผลการเรี ยนรู ้เป็ นระยะตลอดปี การศึกษา และมีการรายงานผลอย่างเป็ นทางการภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนักเรี ยน ผูป้ กครองและครู แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ครู ผสู้ อน นักเรี ยนเก่ า และผูป้ กครองด้วยกัน ผ่านเครื อข่ายผูป้ กครองนักเรี ยน สมาคมนักเรี ยนเก่าฯ และสมาคม
ผูป้ กครองและครู
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ผลการดาเนินการ
ผลจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแสดงถึงการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิ บตั ิจริ ง โดยมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปใช้ในการจัดกิ จกรรมได้จริ ง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรี ยนรู ้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น ที่ เอื้ อต่ อ การเรี ยนรู ้ การบริ ห ารชั้น เรี ย นเชิ ง บวก ท าให้ นัก เรี ย นรั ก ที่ จะเรี ยนรู ้ และเรี ยนรู ้ ร่วมกันอย่างมี
ความสุ ข การตรวจสอบและประเมิ นผูเ้ รี ยนเป็ นระบบมี ข้ นั ตอนชัดเจน โดยใช้เครื่ องมื อและวิธีวดั ที่ หลากหลาย
เหมาะสมกับเป้ าหมาย ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน และการเป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาการ
ระหว่างครู และผูป้ กครองทาให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อ ร่ วมกันพัฒนาและปรับปรุ ง
การจัดการเรี ยนรู้
จุดเด่ น
ครู มีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาการสอนอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา และปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดี ครู จดั กิ จกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการทาความรู ้ จกั และวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล การจัดการเรี ยนรู้
ด้วยกระบวนการ MDLC (Mater Dei Learning Cycle) มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ ง
เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ครู มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีมากขึ้น และ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและนาเสนอรายงานโดยมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่มีความหลากหลาย ทาให้เป้ าหมายคุ ณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความชัดเจนตรงตามแผนพัฒนาโรงเรี ยนในทุกหน่ วยการ
เรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู้ ของตน และครู ทางานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายแนะแนวในกรณี ที่
ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องได้รับการเอาใจดูแลพิเศษแตกต่างจากผูอ้ ื่น
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ส่ งเสริ มการคิดด้วยการใช้คาถามที่กระตุน้ การคิดให้มากขึ้น และการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนริ เริ่ มสร้างสรรค์
และมีนวัตกรรม
2. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน Professional Learning Community ของครู ทุกคน
3. สนับสนุนการสร้างสติ ความยับยั้งชัง่ ใจและใช้วจิ ารณญาณในการใช้สื่อสังคม
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
จากการประเมิ นผลการดาเนิ นการดังกล่ าวข้างต้น ในปี การศึ กษา 2561 สามารถสรุ ปคุ ณ ภาพการศึ กษา
ปฐมวัย และคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ดงั แสดงในตารางที่ 42 และตารางที่ 43
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ตารางที่ 42 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปี การศึกษา 2561
ผลการประเมิน

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั

ร้ อยละ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรี ยน
1.1 มีพฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพฒั นาการด้านสังคม และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพฒั นาการด้านสติปัญญา สื่ อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู ้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสู ตรครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น
2.2 จัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน
2.3 ส่ งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ให้ บ ริ การสื่ อเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อการเรี ยนรู้ เพื่ อ สนั บ สนุ น การจัด
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตั ิอย่างมีความสุ ข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมิ น พัฒ นาการเด็ ก ตามสภาพจริ ง และน าผลการประเมิ น พัฒ นาการเด็ ก ไป
ปรับปรุ ง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
สรุ ปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ประจาปี การศึกษา 2561
ระดับคุณภาพ
 ระดับ 1
 ระดับ 2
 ระดับ 3
 ระดับ 4
(กาลังพัฒนา)
(ปานกลาง)
(ดี)
(ดีเลิศ)
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97.90
94.34
99.53
99.95
97.79

ยอดเยีย่ ม

ยอดเยีย่ ม
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
98.41
97.80
100.00
95.83
100.00

ยอดเยีย่ ม

 ระดับ 5
(ยอดเยีย่ ม)

ตารางที่ 43 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2561
ผลการประเมิน

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั

ร้ อยละ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
6) มีความรู ้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
3) ยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) มีสุขภาวะทางร่ างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 การมีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้ าหมาย
2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการเรี ยนรู้

91.94
93.13

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
3.1 จัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
3.2 ใช้ สื่ อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
3.3 มีการบริ หารจัดการผูเ้ รี ยนเชิงบวก

92.00
91.67
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ยอดเยีย่ ม

90.75

ยอดเยีย่ ม
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

94.28
92.94

ยอดเยีย่ ม

ผลการประเมิน

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการจัด
การเรี ยนรู้

ร้ อยละ ระดับคุณภาพ
91.43
89.69

สรุ ปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี การศึกษา 2561
ระดับคุณภาพ
 ระดับ 1
 ระดับ 2
 ระดับ 3
 ระดับ 4
 ระดับ 5
(กาลังพัฒนา)
(ปานกลาง)
(ดี)
(ดีเลิศ)
(ยอดเยีย่ ม)
สรุ ปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลการดาเนิ น งาน โครงการ กิ จกรรมต่ างๆ แสดงว่า การจัดการศึ ก ษาปฐมวัย ประสบความส าเร็ จตามที่
ตั้ง เป้ าหมายไว้ ซึ่ งผลการประเมิ นสรุ ป ได้ว่า ได้คุณ ภาพระดับ ยอดเยี่ยม เพราะประเมิ นได้ระดับ ยอดเยี่ย ม ทั้ง 3
มาตรฐาน ทั้งนี้ เพราะโรงเรี ยนให้ความสาคัญกับการจัดหลักสู ตรที่ ตรงตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย ครอบคลุ ม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นการเรี ยนรู ้ผา่ นการเล่นและการลงมือปฏิบตั ิ
ตอบสนองความแตกต่างของเด็ก ครู มีความเข้าใจในหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย ปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและ
การศึ ก ษาอุ ร์สุ ลิ น ผนวกกับ ความเข้าใจในธรรมชาติ ข องเด็ กปฐมวัย จึ งสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ ที่
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กครบทุกด้านและการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวัน อนุ บาลมาแตร์ เดอี วิท ยาลัยมี ค วามโดดเด่ นที่ เด็ก เป็ นศู นย์กลาง วางพื้ นฐานอย่างดี ให้ นักเรี ยนเริ่ ม ต้นซึ มซับ อัตลักษณ์ เซอร์ เวีย ม
เห็นคุณค่าของการรักและรับใช้ ด้วยภาคปฏิบตั ิของการรู ้จกั ให้ โดยเริ่ มจากให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกันเอง และ
บริ จาคของเล่นและสิ่ งของเพื่อผูย้ ากไร้ ไม่นิ่งดูดายต่อผูจ้ าเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั
ในตนเอง มุ่งความเป็ นเลิศแห่ งตน มีการอบรมบ่มนิสัยนักเรี ยนด้วยความรัก อ่อนโยน ใช้เหตุผล และค่อย ๆ ฝึ กนิ สัย
ให้ตระหนักถึงความสาคัญของทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้และต่อโรงเรี ยน เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของเด็ก ๆ รวมทั้ง
เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ของครู และผูป้ กครอง ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ ร่วมกันในการสร้ างโอกาสให้เด็กได้พฒั นาอย่าง
เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและสังคมปั จจุบนั ในขณะที่ ผบู้ ริ หารมีความเข้าใจในปรัชญา และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย จึงให้ความสาคัญในการสร้างรากฐานที่มนั่ คงในระดับปฐมวัย การเชื่อมรอยต่อกับประถมศึกษา มีการประชุม
กับระดับประถม 1 - 2 อย่างสม่าเสมอ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ดังนั้นครู ในระดับปฐมวัยจึงได้รับ
โอกาสในการสร้างทักษะ และพัฒนาตนเองเพื่อการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนให้มีเอกภาพอยูใ่ นทิศทางเดียวกัน โดยมี
แผนพัฒนาโรงเรี ยน (2561 - 2565) กากับ ผูบ้ ริ หารให้คาปรึ กษาและเอาใจใส่ การจัดการศึกษา แสวงหาความรู ้ และ
ติดตามความเคลื่ อนไหวในวงการศึกษาปฐมวัยในระดับสากล เพื่อให้การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรี ยนมีความ
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ทันสมัย และมี ส่ วนร่ วมในการจัดท าหลัก สู ตรปฐมวัยของสถานศึ ก ษา ที มงานครู ในระดับ อนุ บ าลของโรงเรี ย น
ปฏิ บตั ิงานด้วยการช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นหนึ่ ง เดี ยวกัน โดยคานึ งถึ งความรับผิดชอบที่มีต่อ
นักเรี ยน สร้างพื้นฐานที่มนั่ คงในการเรี ยนรู ้ให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผลการดาเนิ นงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ แสดงว่า การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบ
ความสาเร็ จตามที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ ซึ่ งผลการประเมินสรุ ปได้วา่ ได้ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เพราะประเมินได้ระดับ
ยอดเยี่ยม ทั้ง 3 มาตรฐาน ทั้งนี้ โรงเรี ยนมี การจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย โดยจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้น
นักเรี ยนเป็ นสาคัญเพื่อมุ่งพัฒนานักเรี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างสมบูรณ์ตามศักยภาพของนักเรี ยน ครอบคลุมในทุกๆ
ด้านเป็ นไปตามเป้ าหมายในการพัฒ นาคุ ณ ภาพนัก เรี ยนที่ ส อดคล้องกับ บริ บ ทของโรงเรี ยน จนมีผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม นักเรี ยนมีทกั ษะในการสังเกต อ่าน ฟั ง พูด เขียนสื่ อความได้เหมาะสมกับวัย
เฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของนักเรี ยนในการใช้ภาษาอังกฤษที่สามารถเขี ยนเรี ยงความภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีคุณภาพ นักเรี ยนมีความคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์ ทางานร่ วมกัน และสามารถนาเสนอผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มีข้ นั ตอนในการนาเสนอวิธีคิดหรื อวิธีแก้ปัญหาที่ตนใช้ได้ สามารถแสดงความคิดเห็ นอย่างมีเหตุผลทั้งด้วยวาจา
และเขี ยนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร สามารถร่ วมกันวางแผนงานและดาเนิ นการจนสาเร็ จมี ความมุ่งมัน่ ทางานอย่างมี
ความสุ ขและภูมิใจในผลงาน นักเรี ยนมีทกั ษะในการไตร่ ตรอง (reflection) และสามารถบรรยายการไตร่ ตรองของ
ตนเองได้อย่างลึ กซึ้ ง อีกทั้งนักเรี ยนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรี ยภาพ ทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง ความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบคิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติ มีเหตุมีผล มีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต รู ้จกั ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ เห็ นคุ ณค่าของตนเอง มีความมัน่ ใจในการแสดงออก
อย่างเหมาะสม และที่สาคัญมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี รู ้จกั ให้เกียรติผอู ้ ื่น มีความเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผูม้ ีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งนี้ เกิดจากครู มีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาการสอน
อย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา และปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี จัดกิ จกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการทาความ
รู้จกั และวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล การจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการ MDLC (Mater Dei Learning Cycle)
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทาให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน ครู มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีมากขึ้ น และกระตุน้ ให้นักเรี ยนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ข้อมูลและนาเสนอรายงานโดยมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่มีความ
หลากหลาย ทาให้เป้ าหมายคุ ณภาพนักเรี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์มีความชัดเจนตรงตามแผนพัฒนาโรงเรี ยนในทุกหน่ วยการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู้
ของตน นักเรี ยนจึงมีความรู ้ ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีวุฒิภาวะทางอาชี พที่
เหมาะสมกับช่วงวัย นอกจากนี้ ครู ทางานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายแนะแนวในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนจาเป็ นต้องได้รับการ
เอาใจดูแลพิเศษแตกต่างจากผูอ้ ื่น ซึ่ งฝ่ ายบริ หารให้ความสาคัญกับการแสวงหาโอกาสให้ครู ในการฝึ กอบรมต่าง ๆ
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มีการนิ เทศและติดตามความคืบหน้าทั้งด้านวิชาการ การพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และพัฒนาการของครู ใน
ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ กระตุน้ และจัดโอกาสการเรี ยนรู ้ ร่วมกันของครู บุคลากรจึงมีความชัดเจนในการทางาน
ร่ วมกันเป็ นไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ยน มาตรฐานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อัตลัก ษณ์ ค วามเป็ น
โรงเรี ยนคาทอลิ ก และอัตลักษณ์ ความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุลิน และเพื่อรองรับความต้องการของนักเรี ยนให้มากขึ้ น
โรงเรี ยนจึงจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่ทนั สมัย และใช้กระบวนการเรี ยนการสอนด้วย MDLC ซึ่ งทาให้นกั เรี ยนได้มีโอกาส
ปฏิ บตั ิ จริ งเพิ่มมากขึ้นและเพื่อสร้างโอกาสในการเรี ยนรู้ ใหม่ๆให้แก่นักเรี ยน โรงเรี ยนจึงเน้นในความมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครอง ชุ มชน นักเรี ยนเก่าและคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาในการดาเนิ นงานของโรงเรี ยน ทั้งการให้
คาแนะนา และการนาเสนอสิ่ งที่ควรค่าต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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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 2561 ทั้ง ในระดับ ปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นที่พอใจในระดับดีเยี่ยม โดยสรุ ปผลการประเมินในภาพรวมถึงจุดเด่นและจุดควรพัฒนาได้
ดังนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ตารางที่ 46 แสดงจุดเด่นและจุดควรพัฒนาระดับปฐมวัย
จุดเด่ น
มาตรฐานที่ 1 ด้ านคุณภาพเด็ก
1. เด็ ก ๆ มี พ ฒ
ั นาการด้านร่ างกายตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
เป็ นที่น่าพอใจ ทักษะการเคลื่อนไหวและการฝึ กฝนให้
เกิ ดมี ท กั ษะต่างๆ เป็ นไปด้วยดี เด็กๆ ใช้ท กั ษะต่าง ๆ
ได้อ ย่า งคล่ อ งแคล่ ว จนกล่ า วได้ว่ า เป็ นการพัฒ นาที่
ยัง่ ยื น มี สุ ขมี นิ สั ย ในการดู แ ลสุ ขภาพของตนและ
สามารถหลี ก เลี่ ย งสภาวะที่ เสี่ ยงต่ อโรค อุ บ ัติเหตุ ภัย
และสิ่ งเสพติดได้
2. ในด้านอารมณ์ และจิตใจ เด็ก ๆ มี ค วามร่ าเริ ง แจ่ม ใส
มัน่ ใจและกล้าแสดงออก สามารถควบคุ มอารมณ์ ของ
ตนเองได้ อ ย่ า งเหมาะสมกับ วัย มี ค วามรู ้ สึ กที่ ดี ต่ อ
ตนเอง พอใจในการมี ส่ วนในการรณรงค์ ใ ห้ พี่ ๆ
มัธยมศึ กษาไม่ลืมที่ จะนาตุ๊กตามาแบ่ งปั นให้ผูย้ ากไร้
ในเทศกาลพระคริ สตสมภพ เด็ก ๆ ชื่ นชมดนตรี และ
ศิลปะ เรี ยนรู้ที่จะรักธรรมชาติ
3. เด็ ก ๆ มี 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
คาถามจากการสังเกตและความอยากรู ้ อยากเห็ นนาสู่
การแสวงหาค าตอบ นั บ เป็ นพัฒ นาการด้ า นการ
แสวงหาความรู ้และสังคมที่น่าพอใจ
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จุดควรพัฒนา
1. การพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง สามารถรักษา
เวลา รู้จกั ฟั งผูอ้ ื่น รวมทั้งความสนใจและความ
กระตือรื อร้นในการอ่าน

จุดเด่ น
4. พัฒ นาการด้ า นสติ ปั ญ ญาเด็ ก รู้ จ ัก สั ง เกต แยกแยะ
เชื่อมโยง ซักถาม และแสวงหาคาตอบ เริ่ มเป็ นเจ้าของ
กระบวนการในการเรี ยนรู ้ของตนเองและถ่ายทอดสื่ อ
ความคิ ด ของตนได้ อ ย่ า งดี มี ค วามสุ ขเมื่ อ ได้ ร่ ว ม
Project Approach ในกิ จ กรรมการเรี ย น เริ่ ม มี ท ัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ น
รากฐานส าคัญ ของ STEM และที่ ส าคัญ เด็ก ๆ มี พ้ื น
ความรู ้ รวมทั้ง ประสบการณ์ ที่ น าสู่ จิน ตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผู้บ ริ ห ารมี ค วามเข้า ใจในปรั ช ญาและหลัก การจัด
การศึกษาปฐมวัย ให้ความสาคัญของการสร้างรากฐาน
ที่ มั่ น คงใน ระดั บ ป ฐมวั ย ก ารเชื่ อมรอยต่ อ กั บ
ประถมศึ ก ษา มี ก ารประชุ ม กั บ ระดั บ ประถม 1-2
สม่าเสมอ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ดังนั้นครู ในระดับปฐมวัยจึงได้รับโอกาสในการสร้าง
ทัก ษะ และพัฒ นาตนเองเพื่ อ การจัด การศึ ก ษาใน
โรงเรี ย นให้ มี เอกภาพอยู่ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน โดยมี
แผนพัฒนาโรงเรี ยน (2561-2565) กากับ ผูบ้ ริ หารให้
ค าปรึ ก ษาและเอาใจใส่ ก ารจัด การศึ ก ษา แสวงหา
ความรู้ และติ ดตามความเคลื่ อ นไหวในวงการศึ ก ษา
ปฐมวัยในระดับสากล เพื่อให้การศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรี ยนมี ค วามทัน สมัย และมี ส่ วนร่ วมในการ
จัดทาหลักสู ตรปฐมวัยของสถานศึกษา
2. โรงเรี ยนมีหลักสู ตรที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวั ย ครอบคลุ มพั ฒ น าการทั้ ง 4 ด้ า น มี ก าร
ออกแบบการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เน้ น การ
เรี ย นรู ้ ผ่านการเล่ น และการลงมื อปฏิ บ ัติ ตอบสนอง
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่ม เป้ าหมายเฉพาะ
3. ทีมงานครู ในระดับอนุบาลของโรงเรี ยนปฏิบตั ิงานด้วย
การช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นหนึ่ ง
เดียวกัน โดยคานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อนักเรี ยน
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จุดควรพัฒนา

1. พัฒ นาให้ ICT มี ส่ วนในการจัดการเรี ย นรู ้ และ
การบริ หารงานมากยิง่ ขึ้น
2. ครู อ นุ บ าลต้อ งรั ก การอ่ านและแสวงหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม อั น จ ะ เป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก าร จั ด
ประสบการณ์ให้เด็กๆ
3. ผูบ้ ริ หารและครู ควรชี้ แนะผูป้ กครองให้เข้าใจถึ ง
ความส าคัญของการแสวงหาและรักที่ จะเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน ควรกระตุน้ ให้เด็กๆเกิดความสงสัย
อยากรู้และตั้งคาถาม เพื่อแสวงหาคาตอบ

จุดเด่ น
สร้างพื้นฐานที่มนั่ คงในการเรี ยนรู ้ให้เด็ก ๆ สามารถ
พัฒนาต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
4. ครู มีการประชุ มร่ วมกันอย่างสม่ าเสมอ เพิ่มจากเดื อน
ละครั้งในปี การศึกษา 2560 เป็ นสัปดาห์ ละครั้ง มีการ
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 หารจัดการชั้น เรี ย นที่ 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 และใช้ภาพกิ จกรรมการเรี ยน
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและรายงานความก้า วหน้ า ใน
พัฒนาการของเด็ก ๆ ต่อผูป้ กครอง
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
1. ครู มี ความเข้าใจในหลักการการจัดการศึก ษาปฐมวัย
ปรั ช ญาการศึ ก ษาคาทอลิ ก และการศึ ก ษาอุ ร์ สุ ลิ น
ผนวกกับ ความเข้าใจในธรรมชาติ ของเด็ กปฐมวัยจึ ง
สามารถออกแบบการจัด ประสบการณ์ ที่ ส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้านและการประเมินพัฒนาการ
เด็กจากกิ จกรรมและกิ จวัตรประจาวัน อนุ บาลมาแตร์
เดอี วิท ยาลัยมี ค วามโดดเด่ นที่ เด็กเป็ นศู นย์ก ลาง เป็ น
ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ของเด็ก ๆรวมทั้งเป็ นสังคมแห่ ง
การเรี ย นรู้ ข องครู แ ละผูป้ กครอง ซึ่ งเป็ นการเรี ย นรู้
ร่ ว มกัน ในการสร้ า งโอกาสให้ เด็ ก ได้ พ ัฒ นาอย่ า ง
เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและสังคมปั จจุบนั
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จุดควรพัฒนา

1. ครู อนุบาลควรตั้งคาถามปลายเปิ ด ฟังความ
คิดเห็นของนักเรี ยน และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนฟัง
กันและกันเสมอ
2. ครู ควรปลูกฝังเรื่ องการดูแลสิ่ งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม เป็ นรากฐานในวัยอนุบาล

จุดเด่ น
2. เครื อข่ายผูป้ กครองและคุณแม่อาสาทางานร่ วมกันและ
ร่ วมกับทางโรงเรี ยน มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
ของนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ กิจกรรมที่จดั แต่ละครั้งมี
ความสร้ างสรรค์ อาศัยความร่ วมแรง ร่ วมใจกันของ
ผู ้ ป กครอง และเด็ ก ๆ มี ค วามสุ ขกั บ กิ จ กรรมที่
ผูป้ กครองจัดให้ รวมทั้งเน้นความพอเพียง
3. อนุ บ าลมาแตร์ เดอี วิ ท ยาลัย วางพื้ น ฐานอย่ า งดี ใ ห้
นั ก เรี ยนเริ่ มต้ น ซึ มซั บ อั ต ลั ก ษณ์ เซอร์ เวี ย มด้ ว ย
ภาคปฏิบตั ิ ของการให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกัน
เอง และบริ จาคของเล่นและสิ่ งของเพื่อผูย้ ากไร้ มีการ
อบรมบ่ ม นิ สั ย นั ก เรี ย นด้ว ยความรั ก อ่ อ นโยน ใช้
เห ตุ ผ ล แ ล ะ ค่ อ ย ๆ ฝึ ก นิ สั ยให้ ต ระ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญ ต่ อ ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ยนรู ้ แ ละต่ อ
โรงเรี ยน เห็นคุณค่าของการรักและรับใช้ ไม่นิ่งดูดาย
ต่อผูจ้ าเป็ นต้องได้รับความช่ วยเหลื อ มีความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มีวินัยในตนเอง มุ่งความเป็ นเลิ ศแห่ งตน และ
ในปี การศึ ก ษา 2561 โรงเรี ย นรณรงค์เรื่ อ ง การเป็ น
ผูส้ ร้ างสั นติ ผลการประเมิ นปรากฏว่านักเรี ยนใส่ ใจ
ในการอยู่ ร่ ว มกับ ผู ้อื่ น อย่ า งสั น ติ เคารพในความ
แตกต่าง

จุดควรพัฒนา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตารางที่ 47 แสดงจุดเด่นและจุดควรพัฒนา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเด่ น

จุดควรพัฒนา

ด้ านคุณภาพผู้เรียน
1. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
2. ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนในข้อสอบ ONET มีระดับ
คะแนนสู ง และเกาะกลุ่มซึ่ งแสดงถึงการเอาใจใส่ ดูแล
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
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1. กระตุน้ นักเรี ยนในการสร้างสมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้ตนเอง โดยเฉพาะความตรงต่อเวลา
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต กิริยาวาจา และความมีวนิ ยั ใน
ตนเอง
2. สนับสนุ นการสร้ างสติ ความยับ ยั้งชั่งใจและใช้
วิจารณญาณในการใช้สื่อสังคม

3.

4.

5.

6.

7.

จุดเด่ น
ความก้า วหน้ า ของนั ก เรี ย นในการใช้ ภ าษาอัง กฤษ
โดยเฉพาะการเขียนเรี ยงความภาษาอังกฤษได้อย่างมี
คุณภาพ
นัก เรี ย นมี สุ ข ภาวะที่ ดี มี สุ น ทรี ยภาพ ทัก ษะในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รัก การเรี ย นรู้ และพัฒ นา
ตนเอง ความสามารถในการคิ ด อย่างเป็ นระบบคิ ด
สร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ และแก้ปั ญหาได้อย่างมี ส ติ มี
เหตุมีผล มีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
มีท กั ษะในการท างาน รักการท างาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
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 บตั ิ เหตุ และปั ญหาทางเพศ เห็ นคุ ณ ค่าของ
ตนเอง มีความมัน่ ใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม
มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที่ ดี รู ้ จกั 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
นักเรี ยนมีความคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์ทางานร่ วมกัน
และสามารถน าเสนอผลงานด้ว ยความภาคภู มิ ใ จ มี
ขั้น ตอนในการน าเสนอวิธี คิ ดหรื อวิธี แก้ปั ญ หาที่ ตน
ใช้ได้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งด้วย
วาจาและเขี ยนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร สามารถร่ วมกัน
วางแผนงานและด าเนิ น การจนส าเร็ จมี ค วามมุ่ ง มั่น
ทางานอย่างมีความสุ ขและภูมิใจในผลงาน
นั ก เรี ย นมี ท ัก ษะในการไตร่ ต รอง (reflection) และ
สามารถบรรยายการไตร่ ต รองของตนเองได้อ ย่ า ง
ลึกซึ้ ง
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จุดควรพัฒนา
3. นักเรี ยนทุกคนควรมีทกั ษะในการบริ หารเวลา
4. นักเรี ยนควรตระหนักในคุณค่าของการเรี ยนรู้
นอกสถานที่ ซึ่ งทางโรงเรี ยนจัดให้และใส่ ใจให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด

จุดเด่ น
ด้ านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการก้าวเดิ นในแผนพัฒนา
โรงเรี ย น 2561 - 2565 แสวงหาโอกาสให้ ครู ใ นการ
ฝึ กอบรมต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารติดตามความคืบหน้าทั้งด้าน
วิ ช าการ การพั ฒ นาการจั ด กระบวนการเรี ยนรู้
และการพัฒ นาในด้านจิ ต ใจและจิ ต วิญ ญาณของครู
โดยกระตุน้ และ จัดโอกาสการเรี ยนรู ้ ร่วมกันของครู
จึงทาให้นกั เรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจในการ
บริ หารจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หาร
2. ในการบริ ห ารหลัก สู ต ร มี ก ารจัด รายวิช าเพิ่ ม เติ ม ที่
ทั น ส มั ย เพื่ อ รอ งรั บ ค วาม ต้ อ งก ารข อ งผู้ เ รี ย น
กระบวนการเรี ยนการสอนด้วย MDLC ทาให้ผเู้ รี ยนได้
มี โอ ก าส ป ฏิ บั ติ จ ริ งเพิ่ ม ม าก ขึ้ น โรงเรี ย น ให้
ความส าคัญ กับ การนิ เทศภายในเพื่ อกระตุ น้ ให้มี ก าร
พัฒนาการเรี ยนการสอนอยูเ่ สมอ
3. การทางานร่ วมกันของบุ คลากรมีความชัดเจนเป็ นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน มาตรฐานของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ นโรงเรี ย น
คาทอลิก และอัตลักษณ์ความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุลิน
4. ผูบ้ ริ ห ารให้ ค วามส าคัญ กับ การประเมิ น ความรู ้ ด้ว ย
แบบทดสอบ มีการตรวจสอบ และปรับคุ ณภาพมิให้
เป็ นแบบทดสอบสอบที่เน้นความจาเท่านั้น
5. คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษามี ส่ วนร่ วมในการ
ดาเนิ นงานของโรงเรี ยน ทั้งด้วยการให้คาแนะนา การ
เป็ นวิทยากร อีกทั้งผูป้ กครองและชุ มชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมด้วย
6. คณะซิ สเตอร์ ให้ความสาคัญกับการดูแลความสะอาด
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้มีการเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวก
และพัฒ นาสภาพแวดล้อ มและแหล่ ง เรี ย นรู ้ ส าหรั บ
ผูเ้ รี ยน
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จุดควรพัฒนา
1. พัฒนาให้ ICT มีส่วนในการจัดการเรี ยนรู ้ และ
การบริ หารงาน มากยิง่ ขึ้น
2. สร้างความคืบหน้าอย่างต่อเนื่ องในการเป็ น
โรงเรี ยนสี เขียวที่มีระบบงานที่ชดั เจน
3. ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ครู อย่างไม่
รอช้า เฉพาะอย่างยิง่ การให้ขอ้ เสนอแนะและ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา

จุดเด่ น
จุดควรพัฒนา
7. ความร่ วมมื อและอุ ทิ ศตนของบุ คลากรในการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาของโรงเรี ยน
8. ความมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและนักเรี ยนเก่าในการ
สร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยน
ด้ านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1. ครู มีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาการสอนอย่างเต็ม
1. ส่ งเสริ มการคิดด้วยการใช้คาถามที่กระตุน้ การคิด
ศักยภาพและเต็มเวลา และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้มากขึ้น และการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนริ เริ่ ม
2. การจั ด การเรี ยน รู้ ด้ ว ยวัฏ จั ก ร MDLC (Mater Dei
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรม
Learning Cycle) มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทาให้เป้ าหมาย 2. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน Professional Learning
คุ ณ ภาพผู ้เรี ย นทั้ง ด้ า นความรู ้ ทัก ษะกระบวนการ
Community ของครู ทุกคน
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความชัดเจน 3. สนับสนุนการสร้างสติ ความยับยั้งชัง่ ใจและใช้
ตรงตามแผนพัฒ นาโรงเรี ยนในทุ ก หน่ วยการเรี ย นรู ้
วิจารณญาณในการใช้สื่อสังคม
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
2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ปี การศึ ก ษา 2562 ซึ่ งเป็ นปี ที่ 2 ของการดาเนิ น การตามแผนพัฒ นาโรงเรี ย น (2561 - 2565) โรงเรี ย นจะ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
แผนพัฒนาด้ านบุคลากรครู
ก. การพัฒนาหลักสู ตรมีจุดเน้นที่นกั เรี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเป็ น กระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู้
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ข. ครู ทุกคนมีส่วนร่ วมใน Professional Learning Community
ค. ครู มี ICT เป็ นเครื่ องมือที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ง. ครู เป็ นผูส้ ื บสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็ นโรงเรี ยนอุร์สุลิน
แผนพัฒนาด้ านบริหาร
ก. จัดการบริ ห ารทุ ก ด้าน ให้เป็ นระบบที่ มี ค วามชัดเจน บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายมี ค วามเข้ าใจตรงกัน และ
ขันอาสาร่ วมงานเพื่อให้การดาเนินการมีประสิ ทธิภาพ
ข. มีการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นวิถีของโรงเรี ยน
ค. สร้างความคืบหน้าในการเป็ นโรงเรี ยนสี เขียว
แผนพัฒนาด้ านวิชาการ
ก. พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเรี ยนการสอนมีความหมายต่อชีวติ
ข. เพิ่ ม คุ ณ ภาพการนิ เทศการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ย นให้ ส่ ง ผลต่ อการปรับ ปรุ งพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนอยูเ่ สมอ
ค. ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีตามหลักสู ตรปรับปรุ ง
ง. พัฒนาข้อสอบเพื่อท้าทายให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ และคิดเชิงซ้อน
จ. สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นของโลกอนาคต
3. ความต้ องการการช่ วยเหลือ
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิท ยาลัยมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะคงความเป็ นโรงเรี ยนสังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ บริ หาร
หลักสู ตรสถานศึกษาที่พฒั นาจากหลักสู ตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิ การ ทางโรงเรี ยนตระหนักถึงการศึกษา
ของชาติที่จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้รับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โรงเรี ยนตระหนักถึ งกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนควรได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพที่ ไม่เหมื อนกันในแต่ละคน และตระหนักถึ งความสาคัญของการ
เรี ยนรู ้จากภาคปฏิ บตั ิ และการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม โรงเรี ยนจึงจาเป็ นต้องปรับภูมิทศั น์เพื่อการเรี ยนรู ้ใหม่ และ
โรงเรี ยนต้องการความช่ วยเหลื อจากนักเรี ยนเก่าและผูป้ กครองนักเรี ยนเพื่อให้สามารถจัดสร้างอาคารเรี ยนปฐมวัย
ขึ้นใหม่ และปรับการใช้สอยของทุกอาคารให้ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงของการศึกษาที่ควรเปิ ดโอกาสอย่าง
หลากหลายให้กบั นักเรี ยน
4. การปฏิบัติทเี่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี หรือดีเลิศ
เมื่อประเมินตนเองใน มาตรฐาน ที่ 1 คุ ณภาพผูเ้ รี ยน พบว่าคุ ณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นที่น่าพอใจ หากจะพิจารณา
ผลสัมฤทธ์ของนักเรี ยนจากผลคะแนน O-NET พบได้วา่ ค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์
และภาษาไทย ทาให้หนั มาวิเคราะห์โรงเรี ยนในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อาจสรุ ปกระบวนการของโรงเรี ยนในการบริ หารจัดการ
และกระบวนการเรี ยนการสอน ได้วา่ มีจุดดีที่น่าเป็ นแบบอย่างได้ ดังนี้
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1. Mater Dei Learning Cycle เป็ นกระบวนการที่ ผูบ้ ริ ห ารและครู ทุ ก คนให้ค วามส าคัญ และส่ งผลให้
นักเรี ยนมีคุณภาพยิง่ ขึ้นในการเรี ยนการสอน และใน metacognition ของการเรี ยนรู้ของตน
2. ความเป็ น Professional Learning Community ของกลุ่มผูบ้ ริ หารและครู มีสูง จึงทาให้ก ารทางานไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกัน มี การปรึ กษาหารื อกันอย่างสม่ าเสมอ และเรี ยนรู ้ ร่วมกัน แบ่งปั นกัน ครู มีความเป็ น
หนึ่งเดียวกัน และมีความอุทิศตนสู ง ส่ งผลสู่ คุณภาพผูเ้ รี ยนเช่นกัน
3. ความมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนเก่า และผูป้ กครองในการส่ งเสริ มสวัสดิภาพของครู และสนับสนุ นครู ใน
การจัดการเรี ยนการสอน สร้ างความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันของสังคมโรงเรี ยน ที่ มีนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
และมีครู เป็ นผูเ้ อื้อต่อการเรี ยนรู้ที่ได้แรงเสริ มจากผูป้ กครองและนักเรี ยนเก่า
4. การใส่ ใจดู แลโลกที่ เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยการมี ค ณะกรรมการ Green Office และคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อม ของโรงเรี ยน ที่ปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจัง ได้รับการสนับสนุ นจากผูป้ กครองและนักเรี ยนเก่า
ในการสร้างความเป็ น โรงเรี ยนสี เขียว ที่มีภารกิจหลักในการสร้างทัศนคติ ความรู ้ และนิสัยดี ๆ ในการ
รักษ์โลกของเรา แม้จะยังไม่ประสบผลสาเร็ จเต็มที่แต่ก็นบั ว่าเป็ นการเริ่ มต้นที่ดี
5. โรงเรี ยนมีอตั ลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรี ยนอุร์สุลินที่มุ่งหล่อหลอมนักเรี ยนให้มีจิตอาสา รักและ
รับใช้ตามจิตตารมณ์ เซอร์ เวียม การอบรมคุ ณธรรมต่าง ๆ มุ่งสู่ ความเคารพ รัก เมตตาและช่ วยเหลื อ
โดยมีกิจกรรมรองรับอย่างเป็ นระบบ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีจิตใจเอื้อเฟื้ อและจิตอาสาอย่างเห็นได้ชดั
5. ประเด็นที่ต้องการให้ มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์ การมหาชน)
โรงเรี ยนมี ค วามมัน่ ใจในภารกิ จการจัดการศึ ก ษาที่ ต้องมี ค วามตื่ น ตัว และพัฒ นาอยู่เสมอ โรงเรี ย นให้
ความสาคัญกับ SAR โดยที่กระบวนการทางานของโรงเรี ยน มีการทบทวนตนเองอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ โดยใช้วฏั จักร
ง่าย ๆ ของ continue - stop - start ในทุกการทางาน ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ และมีผสู้ นใจสมัครบุตร
เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเกิ นกว่าจานวนที่จะรับเข้าเรี ยนได้ จึงมิได้มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะต้องให้ความสาคัญในการเข้ามาจัดการประเมินผลการติดตาม
ตรวจสอบ หากเมื่ อส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมินคุ ณ ภาพการศึก ษาจะต้องการมาติดตามตรวจสอบ
ประเด็นที่นบั ว่าท้าทายโรงเรี ยนมากที่สุดในปั จจุบนั คือ โรงเรี ยนควรทาอย่างไรที่จะช่วยให้ผปู้ กครองและนักเรี ยน
มีความมัน่ ใจและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โดยใส่ ใจในการเรี ยนที่โรงเรี ยน ไม่หลงไปกับกระแสการติวเข้ม
และกวดวิชา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างทันกับยุคสมัย ให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของ
ผูเ้ รี ยนและกระบวนการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนมีใจจดจ่อกับการแสวงหาความรู ้ สนุกกับการเรี ยนรู ้ มิใช่แสวงหาเส้นทางลัด
ด้วยการติวต่าง ๆ ของสถาบันและบุคคล ที่เปิ ดให้นกั เรี ยนใช้บริ การในเวลาเรี ยนปกติ
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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 2562

ลงชื่อ
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์ )
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารและผู้อานวยการโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
วันที่ 30 เมษายน 2562
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คำสั่งที่ 7/2561
โรงเรียนมำแตร์ เดอีวิทยำลัย
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2561
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
เพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ก าหนดให้ ทุก โรงเรี ย นต้ อ งประเมิ น คุณ ภาพการจัด
การศึกษา ดังนันเพื
้ ่อให้ การประกันคุณภาพภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึง ขอแต่งตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรี 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. นางรัชดารินทร์ สังกลม
หัวหน้ าระดับประถมศึกษา
กรรมการ
7. นางสาวชญานุช ชูชาติ
หัวหน้ าระดับอนุบาล
กรรมการ
8. นางสาวพรรนภา สุรพันธ์พิทกั ษ์ ผู้ชว่ ยบริหารด้ านมาตรฐานการศึกษา
กรรมการดาเนินการ
หน้ ำที่ 1. ติดตาม ตรวจสอบและสนับสนุนการดาเนินงานให้ เป็ นด้ วยความเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
2. ให้ คาปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ การประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
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คณะกรรมกำรประสำนงำน
1. นางสาวพรรนภา สุรพันธ์พิทกั ษ์
2. นางสาวดนุชรี ตันทโอภาส
3. นางสาวชญานุช ชูชาติ
4. หัวหน้ าแต่ละมาตรฐาน
หน้ ำที่ 1. เป็ นผู้ประสานงานหลักในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
2. จัดเก็บและรวบรวมงาน รายงานผลการดาเนินงานแต่ละมาตรฐาน และสรุปผลการดาเนินงาน
3. รวบรวมเนื ้อหาจากทุกฝ่ าย เพื่อจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี ของสถานศึกษา
(SAR)
3. คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
 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
 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
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)
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 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
การศึกษาปฐมวัย
นางสาวอังศิกา สิริโอภาสกุล
นางบุบผา จิตรี เที่ยง
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้ สงู ขึ ้น
นางสาวชญานุช ชูชาติ
นางวีรนุช กร่ ารักษา
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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 หงษ์ตระกูล
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
นำงสำวปฐมำ วิจิตรบุญยรักษ์
นางสาวกัตติกา วัชนะประพันธ์
นางสาวปวีณา ปาลวัฒน์
นางสาวสิริเกศ สุวรรณปิ ยวงศ์
นางสาวณิชนันทน์ แก้ วคา
1.1.4 ความสามารถทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
นำงสำวกนกวรรณ ไทยรั ตน์
นางสาวภัทรสุดา ยุทธคราม
นางสาวจินต์ จิระริ ยากุล
นางวรรณี วิมาลา
1.1.5 ผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
นำงนริศรำภรณ์ กฤตภคะ
นางรัชดารินทร์ สังกลม
นายณัฐวุฒิ พิกลุ ณี
นายไตรวิช สุวรรณทรัพย์
1.1.6 ความพร้ อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงาน และการทางาน
นำงสำวสถำพร สูตะบุตร
นางสาวตวิษา เชาว์ฉลาด
นางสาวอัจจิมา อาภานันท์
นางสาวศรัญญา เวฬุบรรพ์
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1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน
1.2.1 การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
นำยเกฎฐ์ เจตะสำนนท์
นางจารุพรรณ อินทุรัตน์
นางนิรมล แตงน้ อย
นางอมรา พนมไทย
นายฐิ ติกร หัตถการุณย์
1.2.2 ความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็ นไทย
นำงสำวปิ ยะวดี นำคสุข
นางสาวอภิสรา คณานุบาล
นางสาวกนกพรรณ ศุภเสรี สกุล
นางนพรัตน์ บัวดิศ
นางสาวโสภิดา มะลิซ้อน
1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
นำงสำวพรทิพย์ ถำวรวุฒิ
นางสาวณฤดี หวังหมูก่ ลาง
นางสาวจิตมิ า บุญคา
นางสาวณัฏฐนันท์ รัตอาภา
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
นางสาวพาขวัญ สุดจิตต์
นายวิศษิ ฐ์ เตียวตระกูล
มาตรฐานที ่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที เ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
นำงอรนุช กำรพิศิษฎ์
นางวีณา รักษาสกุล
นางสาวจุไรพร จิตรโรจนรักษ์
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นกลัด
นางบุษรินทร์ ปรี ทอง
มาตรฐานที ่ 4 ระบบประกันคุณภาพทีม่ ี ประสิ ทธิ ภาพ
นำงสำวดนุชรี ตันทโอภำส
นางสาวพรรนภา สุรพันธ์พิทกั ษ์
นางสาวอารี รัตน์ แก้ วภา
นางสาวบุษบง จัน่ นงเยาว์
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ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการแต่งตังด
้ าเนินการรวบรวมเอกสาร จัดเก็บข้ อมูล พัฒ นา สรุปผล ส่งเอกสารและ
รายงานข้ อมูลตามระบบและปฏิ ทินการปฏิ บัติงานเพื่ อรองรับการประเมิ นคุณ ภาพภายใน และจัดทารายงาน
การประเมินภายในของโรงเรี ยนประจาปี การศึกษา 2561 ให้ เสร็จสิ ้นและรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรี ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2561

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผู้อานวยการ
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คำสั่งที่ 7(1)/2561
โรงเรียนมำแตร์ เดอีวิทยำลัย
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2561
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศ ให้ ใช้ มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนันโรงเรี
้
ยนจึงแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการด้ าน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานตามที่กระทรวงประกาศใช้ ดังนี ้
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพฒ
ั นาการด้ านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
นำงกัญญำรัตน์ ฉัตรไกรเสรี
นางปณิดา คงสันทัด
1.2 มีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
นำงปณิดำ คงสันทัด
นางกัญญารัตน์ ฉัตรไกรเสรี
1.3 มีพฒ
ั นาการด้ านสังคม และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
นำงสำวปั ถย์ รักธรรม
นางสาวจุฑามาศ ศิวกีรัตตนะ
1.4 มีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื ้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
นำงสำวจุฑำมำศ ศิวกีรัตตนะ
นางสาวอังศิกา สิริโอภาสกุล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมทัง้ 4 ด้ าน สอดคล้ องกับบริบทของท้ องถิ่น
นำงวีรนุช กร่ ำรักษำ
นางบุบผา จิตรี เที่ยง
2.2 จัดครูให้ เพียงพอกับชันเรี
้ ยน
นำงสำวชญำนุช ชูชำติ
นางปณิดา คงสันทัด
2.3 ส่งเสริมให้ ครูมีความเชี่ยวชาญด้ านการจัดประสบการณ์
นำงสำวชญำนุช ชูชำติ
นางวีรนุช กร่ ารักษา
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2.4 จัดสภาพแวดล้ อมและสื่อเพื่อการเรี ยนรู้อย่างปลอดภัย และเพียง
นำงสำวอังศิกำ สิริโอภำสกุล
นางสาวปั ถย์ รักธรรม
2.5 ให้ บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
นำงสำวพรวิภำ เหำตะวำนิช
นางวีรนุช กร่ ารักษา
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
นำงวีรนุช กร่ ำรักษำ
นางสาวพรวิภา เหาตะวานิช
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่สง่ เสริ มให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้ านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
นำงบุบผำ จิตรีเที่ยง
นางสาวปนัดดา เลิศดารงค์เดช
3.2 สร้ างโอกาสให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
นำงสำวปั ถย์ รักธรรม
นางกัญญารัตน์ ฉัตรไกรเสรี
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
นำงสำวอังศิกำ สิริโอภำสกุล
นางสาวจุฑามาศ ศิวกีรัตตนะ
3.4 ประเมินพัฒ นาการเด็กตามสภาพจริ ง และนาผลการประเมินพัฒ นาการเด็กไปปรับปรุ ง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
นำงสำวปนัดดำ เลิศดำรงค์ เดช
นางสาวชญานุช ชูชาติ
ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรี ยน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
นำงสำวเบญจพร ธรรมธีรพงศ์
นางจันทร์ เพ็ญ หงษ์ตระกูล
นายณัฐวัฒน์ เลิศวราสิทธิ์
นายกฤตนุ วิเศษประสิทธ์
นางสาวอังสุมาลี สมป่ า
1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ ปัญหา
นำงสำววิชญำพร วโรจนำนุลักษณ์
นางสาวจุไรรัตน์ ภัทรานุกลุ
นางเสาวนีย์ ชี
นายณัฐกร จึงจตุพร
นางชัฏปภา แก้ วสุจริต
1.1.3 ความสามารถในการสร้ างนวัตกรรม
นำงสำววชิรดำ ปำนแม้ น
นางสาวกัตติกา วัชนะประพันธ์
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นางอารี รัตน์ แก้ วภา

นางสาวสิริเกศ สุวรรณปิ ยวงศ์

1.1.4 มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นำงสำวปฐมำ วิจิตรบุญยรักษ์
นางสาวณิชนันทน์ แก้ วคา
นางสาวจินต์ จิระริ ยากุล
นางสาวกนกวรรณ ไทยรัตน์
นายธนพงษ์ คุณชัยเกษม
1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
นำงนริศรำภรณ์ กฤตภคะ
นางรัชดารินทร์ สังกลม
นายณัฐวุฒิ พิกลุ ณี
นายไตรวิช สุวรรณทรัพย์
นางสาวบุษบง จัน่ นงเยาว์
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื ้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ
นำงสำวสถำพร สูตะบุตร
นางสาวตวิษา เชาว์ฉลาด
นางสาวอัจจิมา อาภานันท์
นางสาวศรัญญา เวฬุบรรพ์
นางสาวภรภัค วงศ์อรุณ
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน
1.2.1 การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
นำยเกฎฐ์ เจตะสำนนท์
นางจารุพรรณ อินทุรัตน์
นางนิรมล แตงน้ อย
นางอมรา พนมไทย
นายฐิ ติกร หัตถการุณย์
1.2.2 ความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็ นไทย
นำงสำวปิ ยะวดี นำคสุข
นางสาวอภิสรา คณานุบาล
นางสาวกนกพรรณ ศุภเสรี สกุล
นางนพรัตน์ บัวดิศ
นางสาวโสภิดา มะลิซ้อน
1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
นำงสำวพรทิพย์ ถำวรวุฒิ
นางสาวณฤดี หวังหมูก่ ลาง
นางสาวจิตมิ า บุญคา
นางสาวณัฏฐนันท์ รัตอาภา
นางวรวรรณ์ แสงใส
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
นำงรำตรี อุ่นใจ
นายเจษฏา สิริสวุ ลักษณ์
นางสมพิศ ราวีศรี
นางสาวนันทวรรณ หะนุมาน
นางสาววรพร โชคทรัพย์ทวี
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
นำงสำวอรอุมำ สว่ ำงธูป
นางสาวสิริรัตน์ ครุวรรณ
นายวิศษิ ฐ์ เตียวตระกูล

นางสาววิรัชฎา วัฒนปรี ชากุล
นางสาวพาขวัญ สุดจิตต์
นางสาวภัทรสุดา ยุทธคราม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
นำงอรนุช กำรพิศิษฎ์
นางวีณา รักษาสกุล
นางสาวจุไรพร จิตรโรจนรักษ์
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นกลัด
นางบุษรินทร์ ปรี ทอง
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการแต่งตังด
้ าเนินการรวบรวมเอกสาร จัดเก็บข้ อมูล พัฒ นา สรุปผล ส่งเอกสารและ
รายงานข้ อมูลตามระบบและปฏิ ทินการปฏิ บัติงานเพื่ อรองรับการประเมิ นคุณ ภาพภายใน และจัดทารายงาน
การประเมินภายในของโรงเรี ยนประจาปี การศึกษา 2561 ให้ เสร็จสิ ้นและรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรี ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผู้อานวยการ
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คำสั่งที่ 8/2561
โรงเรียนมำแตร์ เดอีวิทยำลัย
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนของโรงเรียน
เพื่ อให้ การจั ด ท ามาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี วิ ท ยาลั ย ประจ าปี การศึ ก ษา
2561 - 2563 ดาเนินไปถูกต้ องตามกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 จึงแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
1. นางสาวสุมิตรา พงศธร
2. นางทีนามารี ผลาดิกานนท์
3. นางสาวพรรนภา สุรพันธ์พิทกั ษ์
4. นายขวัญกล้ า นุชนารถ
5. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู
6. นายสุภชั ร์ ทองสถิตย์
7. นายประพนธ์ พิสยั พันธุ์
8. นางสาวชญานุช ชูชาติ
9. นางสาวเบญจพร ธรรมธีรพงศ์
10. นางสาววิชญาพร วโรจนานุลกั ษณ์
11. นางสาวปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์
12. นางสาวกนกวรรณ ไทยรัตน์
13. นางนริ ศราภรณ์ กฤตภคะ
14. นางสาวสถาพร สูตะบุตร
15. นายเกฎฐ์ เจตะสานนท์
16. นางสาวปิ ยะวดี นาคสุข
17. นางสาวพรทิพย์ ถาวรวุฒิ
18. นางราตรี อุน่ ใจ
19. นางสาวอรอุมา สว่างธูป
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ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

20. นางอรนุช การพิศษิ ฎ์
21. นางสาวดนุชรี ตันทโอภาส

กรรมการ
กรรมการเลขานุการ

ทังนี
้ ใ้ ห้ ผ้ ูที่ได้ รับการแต่งตังด
้ าเนินการกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้ อง
ระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานเพื่อการประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
และอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา มาเชื่อมโยงเป็ นมาตรฐานของสถานศึกษาดาเนินการจัดทามาตรฐานการศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2561 ให้ เสร็จสิ ้นและรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรี ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2561

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผู้อานวยการ
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คำสั่งที่ 8(1)/2561
โรงเรียนมำแตร์ เดอีวิทยำลัย
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนของโรงเรียน
เพื่อให้ การจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ประจาปี การศึกษา 2561 - 2563
ดาเนินไปอย่างถูกต้ องตามกฎกระทรวง “การประกันคุณ ภาพการศึกษา” พ.ศ. 2561 จึงแต่งตังคณะกรรมการ
้
จัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
1. นางสาวสุมิตรา พงศธร
2. นางทีนามารี ผลาดิกานนท์
3. นางสาวพรรนภา สุรพันธ์พิทกั ษ์
4. นายขวัญกล้ า นุชนารถ
5. นางนิลวรรณ เจตวรัญญู
6. นายสุภชั ร์ ทองสถิตย์
7. นายประพนธ์ พิสยั พันธุ์
8. นางสาวชญานุช ชูชาติ
9. นางสาวเบญจพร ธรรมธีรพงศ์
10. นางสาววิชญาพร วโรจนานุลกั ษณ์
11. นางสาววชิรดา ปานแม้ น
12. นางสาวปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์
13. นางนริ ศราภรณ์ กฤตภคะ
14. นางสาวสถาพร สูตะบุตร
15. นายเกฎฐ์ เจตะสานนท์
16. นางสาวปิ ยะวดี นาคสุข
17. นางสาวพรทิพย์ ถาวรวุฒิ
18. นางราตรี อุน่ ใจ
19. นางสาวอรอุมา สว่างธูป
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ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

20. นางอรนุช การพิศษิ ฎ์
21. นางสาวดนุชรี ตันทโอภาส

กรรมการ
กรรมการเลขานุการ

ทังนี
้ ใ้ ห้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการแต่งตังด
้ าเนินการ กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้ อง
ระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานเพื่อการประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
และอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา มาเชื่อมโยงเป็ นมาตรฐานของสถานศึกษา ดาเนินการจัดทามาตรฐานการศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2561 – 2563 ให้ เสร็จสิ ้นและรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรี ยนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผู้อานวยการ
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ประกาศโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย 1
ื อง ห ค ้ ห ต
ตฐ
ของส
บ
พือ
คุณภ พภ ใ ของส
.....................................................................

ข ้ พื ้ ฐ

โ

ใช้ ฎ
วง “
คุณภ พ
” พ. . 2561 โ บ
ฏิ ู
ใ ว
สอง ห ้ ห แล ุ
สต ์ ใ
พฒ คุณภ พค ไ แล
ไ ใ อ คต
โ บ ฏิ ู บบ
ิ แล
คุณภ พ
คณ
คุณภ พ
ภ ใ
บ
ข ้ พื ้ ฐ ื อง ห หล ณฑ์แล แ ว ฏิ บติ ว บ
คุณ ภ พภ ใ
บ
ข ้ พื ้ ฐ
อบ บ
วง
ิ
ื อง ให้ ใช้ ต ฐ
ข ้ พื ้ ฐ
พือ
คุณ ภ พภ ใ ของส
ฉบบลงว 11 ตุล ค 2559 ง ้ โ ง
แต ์ อจงไ ้
ิ
บ ตฐ
ของส
บ
ข ้ พื ้ ฐ ให้ สอ คล้ อง บ ต ฐ ง ล ว
ข้ งต้ โ คว ห็ ชอบของคณ
ส
ข ้ พื ้ ฐ แล
สว ว ของ ้ ู
วข้ อง ง้
บุคล ใ โ ง แล ้ ู ค อง พือ ไ สู พฒ คุณภ พ
ต
ตฐ
ข ้ พื ้ ฐ
ิ คุณภ พภ ใ แล อง บ
ิ คุณภ พภ อ
พื อให้ พ ฒ คุณ ภ พแล ต ฐ
ของโ ง
แต ์ อ วิ ล คุณ ภ พแล
ต ฐ จง ห ค ้ ห
พฒ คุณภ พต
ตฐ
ของส
บ
ข้
พื ้ ฐ ต อ ส แ บ ้
้ ซง ็ ้ ห ใ พฒ คุณภ พแล ต ฐ
แล
ิ คุณภ พภ ใ ส ห บ
2561
ณว

15 ิ ุ

2561
ลงนาม ..............................................
(นางทีนามารี ผลาดิกานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
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ประกาศโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย 2
ื อง ห ค ้ ห ต
ตฐ
ของส
บ
แล
ข ้ พื ้ ฐ พือ
คุณภ พภ ใ ของส
.........................................................................

บ ฐ ว

โ

ใช้ ฎ
วง “
คุณภ พ
” พ. .2561 โ บ
ฏิ ู
ใ ว
สอง ห ้ ห แล ุ
สต ์ ใ
คุณภ พ
ไ ใ อ คต
อบ บ
โ บ ให้ ฏิ ู
ิ แล
คุณภ พ ้งภ ใ แล ภ อ ของ ุ บ อ จ
ิ
คุณ ภ พใ อบตอไ แล
วง
ิ
ื อง ให้ ใช้ ต ฐ
บ ฐ ว
บ
ข ้ พื ้ ฐ แล บ
ข ้ พื ้ ฐ ู ์
พิ ฉบบลงว 6 สิงห ค 2561 โ ง
แต ์ อวิ ล จง บ ต ฐ
ของส
บ ฐ ว แล บ
ข ้ พื ้ ฐ โ
คว ห็ ชอบของคณ
ส
แล
สว ว ของ ้ ู วข้ อง ง้ บุคล
ุ ค ใ โง
้ ู ค องแล
ช ช ใ ชุ ช ให้ ห ส แล สอ คล้ อง พือ ไ สู พฒ คุณภ พ
ต
ตฐ
ิ คุณภ พภ ใ แล อง บ
ิ คุณภ พภ อ
พื อให้ พ ฒ คุณ ภ พแล ต ฐ
ของโ ง
แต ์ อ วิ ล คุณ ภ พแล
ต ฐ จง ห ค ้ ห
พฒ คุณภ พต
ตฐ
ของส
บ ฐ ว แล
บ
ข ้ พื ้ ฐ ต อ ส แ บ ้
้ ซงใช้ ็ ้ ห ใ
พ ฒ คุณ ภ พแล
ตฐ
แล
ิ คุณภ พภ ใ
2561
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2561

ลง
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..............................................
( ง
ล ิ
์)
้ อู ว

การกาหนดค่ าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แ บ้
โง
แต ์ อวิ ล
เรื่อง กาหนดค่ าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ลอ ภ

ค่ าเป้าหมาย
(ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับยอดเยี่ยม
้ อ ล 90

ณ์ไ ้

้ อ ล 90

มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรี ยน
1.1 พฒ
้ ง แข็งแ ง สุข ิส แล แู ลคว
ของต องไ ้
1.2 พฒ
้ อ ณ์ จิตใจ ควบคุ แล แส งออ งอ
1.3 พฒ
้ สงค แล ็ ส ชิ ของสงค

1.4 พฒ
้ สติ ญญ สือส ไ ้
คิ พื ้ ฐ แล แสวงห
คว ้ ูไ ้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 หล สูต ค อบคลุ ้ง 4 ้ สอ คล้ อง บบ ิบ ของ ้ อง ิ
2.2 จ ค ูให้ พ งพอ บช ้
จ

2.4 จ สภ พแว ล้ อ แล สือ พือ

้ ูอ ง ลอ ภ แล พ งพอ

สบ

ณ์

3.4

ิ พฒ
พฒ

็ไ

ระดับยอดเยี่ยม
บ5
บ5

2.5 ให้ บ ิ สือ คโ โล ส ส แล สือ
้ ู พือส บส ุ จ
สบ ณ์
2.6 บบบ ิห คุณภ พ ิ โอ สให้ ้ ู วข้ อง ุ ฝ สว ว
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ ท่ เี น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
3.1 จ
สบ ณ์ สง ส ิ ให้ ็ พฒ
ุ ้ อ งส ลุ ต็
ภพ
3.2 ส ้ งโอ สให้ ็ ไ ้ บ สบ ณ์ต ง ล แล ฏิบติอ ง คว สุข
อื ้อตอ

้ อ ล 90

บ5

2.3 สง ส ิ ให้ ค ู คว ช วช ญ ้

3.3 จ บ

้ อ ล 90

้ ู แล ใช้ คโ โล

ห

ส บว

็ ต สภ พจ ิง แล
ล
ิ
บ ุง จ
สบ ณ์แล พฒ ็
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บ5
บ5
บ5
ระดับยอดเยี่ยม
้ อ ล 90
้ อ ล 90
้ อ ล 90
้ อ ล 90

การกาหนดค่ าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แ บ้
โง
แต ์ อวิ ล
เรื่อง กาหนดค่ าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ค่ าเป้าหมาย
(ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับยอดเยี่ยม
้ อ ล 90

มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรี ยน
1.1 ลส ฤ ิ์ งวิช ของ ้ ู
1) คว ส

ใ

อ

ข

สือส แล

คิ ค วณ

2) คว ส
ใ วิ ค ห์ คิ อ ง วิจ ณญ ณ อภิ
คิ ห็ แล แ ้ ญห
3) คว ส
ใ ส ้ ง วต
4) คว ส
5)

ใ

ใช้ คโ โล ส ส

ลส ฤ ์ิ ง

ต หล สูต ส

6) คว ้ ู

แล

สือส

พื ้ ฐ แล จตคติ ตอง อ ชพ

1.2 คุณล ณ พง

สงค์ของ ้ ู

1) คุณล ณ แล ค ิ

ต

2) คว ภู ิใจใ ้ อง ิ แล คว
3) อ บ จ อ ู ว

้ อ ล 90
ส

ห

็ ไ

บ คว แต ต งแล หล หล

4) สุขภ ว ง ง แล จิตสงค
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1
้ ห วิส
์ แล พ ิจ ส
2.2

แล ล คว

บบบ ิห จ

ระดับยอดเยี่ยม
บ5

ห ช จ

คุณภ พของส

บ5

ิ ง พฒ วิช
้
พฒ ้ ู
อบ ้ ต
หล สูต ส
แล ุ ลุ ้ ห
2.4 พฒ ค ูแล บุคล ให้ คว ช วช ญ งวิช

บ5

2.3

2.5 จ สภ พแว ล้ อ
2.6 จ

ง

บบ คโ โล ส ส

ภ พแล สงค
พือส บส ุ

อื ้อตอ

จ

บ ิห จ
110

บ5
ู้
แล

บ5
ู้

บ5

มาตรฐาน / ตัวชีว้ ัด
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
3.1 จ
ู้
บว คิ แล ฏิบติจ ิง ส
ไ
ุ ต์ใช้ ใ ชวิต จ ว ไ ้
3.2 ใช้ สือ คโ โล ส ส แล แหลง
้ ู อื ้อตอ
ู้
3.3

บ ิห จ

3.4 ต วจสอบแล
3.5

แล
จ

ล

ู้

ชิงบว

ิ ู้

อ ง ็

ค่ าเป้าหมาย
(ร้ อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับยอดเยี่ยม
้ อ ล 90
้ อ ล 90
้ อ ล 90

บบ แล

ล พฒ

ู้

้ ูแล ให้ ข้อ ลู ้ อ ลบ พือ บ ุงแล พฒ

้ อ ล 90
้ อ ล 90

ู้

เกณฑ์ การกาหนดค่ าเป้าหมาย
1.
ข้ อ ลู ิ ล
2.
ห ค ้ ห
บ พือให้ สอ คล้ อง บ

ิ ต งๆ
แตล ต ฐ
ิ ง ้

พือ ็ ฐ ข้ อ ลู ใ
ห ค ้ ห
ห โ ใช้ ณฑ์ ต สิ คุณภ พของ ต ฐ

็ 5

ตารางเทียบเคียง
ระดับคุณภาพ
บ5 อ
บ 4 ลิ
บ3
บ2
ลง
บ 1 ลงพฒ

้อ
้อ
้อ
้อ
้อ

3.

คว
ุ

ค่ าร้ อยละ
ล 90.00 ข ้ ไ
ล 80.00 - 89.99
ล 70.00 - 79.99
ล 60.00 - 69.99
ล 50.00 - 59.99

ห ค ้ ห ใ แตล
็ พิจ ณ จ ห ็
บคุณภ พ ห ื อ ็ ้ อ ล ต
ห ส บบ ิ บ ของส
สืบ ืองจ โ ง ไ ้ จ แ พฒ คุณภ พ
ฉบบให
2561 - 2565 โ ง จงไ ้ ห ค ้ ห
ิ ต้ 2561 ็ ้ อ ล 90 พือให้ สอ คล้ อง บ
สต ์ แล วต ุ สงค์ ไ ้
ล แ ลง
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ าม
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอี วิ ท ยาลัย ได้รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบที่ ส าม โดยสมศ. เมื่ อ วัน ที่ 17 - 19
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่ งผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษา ได้พิ จารณาจาแนกตามกลุ่ ม ตัวบ่ งชี้
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 และจาแนกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่ งชี้และตัวบ่ งชี้

นา้ หนักคะแนน คะแนนทีไ่ ด้ ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
35.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
15.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิ ทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.00
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสยั ทัศน์ พันธกิและ
2.50
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ น
2.50
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
2.50
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 12 ผลการส่ ง เสริ ม พัฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดับ มาตรฐาน รั ก ษา
2.50
มาตรฐานและพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิ ศที่ สอดคล้องกับ แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ นึ ไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่
 ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
 ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
35.00
15.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50

ดีมาก

2.50

ดีมาก

2.50
2.50

ดีมาก
ดีมาก

100.00

ดีมาก

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

ตารางที่ 2 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นา้ หนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ทีไ่ ด้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่ งชี้และตัวบ่ งชี้

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ ฝัน และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
20.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
5.00
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
5.00
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ 5.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริ ม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
5.00
มาตรฐานและพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
คะแนนรวม
100.00
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่
 ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
 ใช่
สรุ ปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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9.59
9.50
9.01
9.15
18.63
10.00
5.00
4.82

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

95.70

ดีมาก

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

ตารางที่ 3 : 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
และพัฒนาสู่ความเป็ 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 4 : 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
และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
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นา้ หนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.59
9.50
9.01
9.15
18.63

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

10.00

10.00

ดีมาก

5.00
100.00

4.82
95.70

ดีมาก
ดีมาก

ข้ อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ด้ านผลการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
1. ควรให้ความสาคัญด้านสุ ขภาพกายของเด็กที่มีน้ าหนัก ส่ วนสู งไม่ตรงตามเกณฑ์อยูร่ ้อยละ 11
2. ขอความร่ วมมือกับผูป้ กครองให้ช่วยดูแลและพัฒนาให้เด็กมีการเจริ ญเติบโตสมวัยให้ครบถ้วนทุกคน
3. ควรส่ งเสริ มให้เด็กมีโอกาสได้เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกตามโอกาสอัน
เหมาะสมมากขึ้น
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1. ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความมีมิตรภาพต่อกันโดยการไหว้ตามประเพณี เช่น การไหว้ผใู ้ หญ่และ
การรับไหว้ผนู้ อ้ ย เป็ นต้น
2. 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 ้ และกระตุ น้ 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 ษ์ อาสา
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 หารคุณภาพภายในให้ต่อเนื่องทุกปี 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 องดื่มที่จดั 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
ของเด็ก ๆ ที่บิดา-มารดาร่ างเล็ก ออกไปแล้ว ครู อนุ บาลได้มีการหารื อกับผูป้ กครองเป็ นรายบุคคลเพื่อความร่ วมมือ
ระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน ในกระบวนการของการปรับลด / เพิ่มน้ าหนักตามความจาเป็ นของแต่ละราย
1.2 ข้อเสนอแนะ : ขอความร่ วมมือกับผูป้ กครองให้ช่วยดูแลและพัฒนาให้เด็กมีการเจริ ญเติบโตสมวัยให้
ครบถ้วนทุกคน
การดาเนิ นการของโรงเรี ยนในประเด็นนี้กว้างกว่าประเด็นที่ 1.1 คือกรณี ที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถช่วยเหลือ
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ตนเองได้เต็มที่ ในการรับ ประทานอาหาร การเคลื่ อนไหวอย่างคล่ องแคล่ วตามวัย และความรับ ผิดชอบส่ วนตน
พื้นฐานในด้านต่างๆ ครู อนุ บาลได้ติดต่อให้ขอ้ มูลและร่ วมกับผูป้ กครองในการสร้ างโอกาสให้นกั เรี ยนได้พฒั นา
ตามวัยอย่างเหมาะสม
1.3 ข้อเสนอแนะ : ควรส่ งเสริ มให้เด็กมีโอกาสได้เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ ตรงจากแหล่งเรี ยนรู ้ ภายนอก
ตามโอกาสอันเหมาะสมมากขึ้น
การดาเนิ นการของทางโรงเรี ยน คือ ได้สร้างความเข้มข้นของการสื บค้นหาข้อมูลจากบุคคล และสถานที่
ต่าง ๆ การใช้ Project Approach ซึ่ งเริ่ ม ต้น จากประเด็ นความสนใจในการเรี ยนรู ้ ของนัก เรี ย น และหาข้อมู ล จาก
บุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรี ยน รวมทั้งเครื อข่ายผูป้ กครองได้จาลองสถานการณ์ จริ งของการดาเนิ นการของ
บุคคลในอาชีพต่างๆ มาให้นกั เรี ยนได้มีประสบการณ์ เช่น การจาลองที่นงั่ ในเครื่ องบินให้นกั เรี ยนสมมุติตนเองเป็ น
นักบินและผูใ้ ห้บริ การบนเครื่ องบิน 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 และการรับไหว้ผนู ้ อ้ ย เป็ นต้น
การดาเนิ นการของทางโรงเรี 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 บ าลและประถมศึ กษา มี การรณรงค์รักการอ่านด้วยการจัด
คาบเวลาให้อย่างสม่าเสมอ ส่ วนระดับมัธยมศึกษาได้มีการปรับปรุ งบริ การในห้องสมุดให้คล่องตัวและเป็ นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างทันสมัยขึ้ น มี การฉายภาพยนตร์ ให้นักเรี ยนระดับประถมศึ กษาและระดับมัธยมศึ กษาได้
เลือกชมในเวลาพักกลางวัน รวมถึงการจัดให้มีการใช้ภาพยนตร์ เพิม่ มากขึ้นในคาบเรี ยนจริ ยธรรมและภาษาต่าง ๆ
2. ข้ อเสนอและด้ านการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
2.1. ข้อเสนอแนะ : สถานศึกษาควรสื่ อสารกับผูป้ กครองเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือมากขึ้น
การดาเนิ นการของโรงเรี ยน คือ มีการทางานร่ วมกับเครื อข่ายผูป้ กครองอย่างชัดเจนถึงเป้ าหมาย และมีการ
สื่ อสารกันผ่านทางระบบ IT อย่างสม่าเสมอระหว่างครู ประจาชั้นกับผูป้ กครอง
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ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
2.2. ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มการบริ การด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ ตและการใช้โปรเจคเตอร์ ในห้องให้
มากขึ้น
การดาเนิ นการของทางโรงเรี ยน คือ ได้มีการติดโปรเจคเตอร์ ในห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการต่างๆ เพิ่มขึ้น
โดยปั จจุบนั มีโปรเจคเตอร์ ในห้องเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยยมศึกษาปี ที่ 6 ห้องปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนวมัธยม และห้องปฏิ บตั ิการอื่นๆ รวมทั้งปรับปรุ งระบบอินเตอร์ เน็ตของโรงเรี ยนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและ มีการจ้างบริ ษทั ดูแลระบบของโรงเรี ยน ซึ่ งทาให้บริ การอินเตอร์ เน็ตของโรงเรี ยนคล่องตัว พร้อม
ใช้งาน และมีประสิ ทธิ ภาพขึ้นอย่างเป็ นที่พอใจ
2.3. ข้อเสนอแนะ : ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยกาหนดโครงการใน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมทุกคน
การด าเนิ น การของโรงเรี ย น คื อ เพิ่ ม บริ ก ารการสอนภาษาอัง กฤษให้ ก ับ ครู ที่ ส นใจ และการจัด ให้ มี
การแลกเปลี่ยนครู ระหว่างโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยกับโรงเรี ยนของคณะซิ สเตอร์ อุร์สุลิน ประเทศอินโดนีเซี ย ซึ่ ง
เป็ นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ระหว่างครู ชาวอินโดนี เซี ยกับนักเรี ยน โดยครู อาสาสมัครชาวอินโดนี เซี ยเข้าสอนภาษาอินโดนี เซี ยให้กบั นักเรี ยน
เกี่ ยวกับประเทศอินโดนี เซี ยในชัว่ โมงของวิชาสังคมศึ กษา และจัดให้มีการสอนภาษาอิ นโดนี เซี ยให้กบั ครู ไทย
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันถึงระบบงานและแผนการสอนของครู เพิ่มความมีรูปแบบที่เป็ นสากล
3. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ระดับปฐมวัย
3.1. ข้อเสนอแนะ : ควรพัฒนาเพิ่มเติมด้านการจัดทาเครื่ องมือบันทึกการประเมินการเรี ยนรู ้และพัฒนาการ
ของเด็กเป็ นรายบุคคลในระหว่างภาคเรี ยนให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์สิ้นปี
การดาเนิ นการของโรงเรี ยน คื อ ครู อนุ บาลได้ร่วมกันพัฒนาเครื่ องมื อบันทึ กการประเมิ นการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาการของเด็กเป็ นรายบุ คคลในระหว่างภาคเรี ยนเป็ นรู ปแบบเดี ยวกันและเริ่ มใช้ปฏิ บ ตั ิ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 ผสู้ อนในการทาแผนการสอนแบบ
MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ซึ่ งเน้น กรอบการดาเนิ น การด้วย 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 ยนได้ปรับโครงสร้า งพื้นฐานของระบบ 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 ยนในยุคปั จจุบนั จากการตอบแบบสอบถามของนักเรี ย นที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยการใช้
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โปรแกรม Moodle ของครู ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนมีความพึงพอใจกับการเรี ยนรู ้ ดว้ ยสื่ อสมัยใหม่น้ ี และเห็ นว่าเกิ ด
ประโยชน์แก่ตน
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 มีการประชุมคณะทางานประกอบไปด้วยผูร้ ับผิดชอบรวบรวมข้อมูลใน
มาตรฐานต่างๆ เพื่อกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จในแต่ละปี การศึกษา และประกาศให้เป็ นที่ทราบ รวมทั้งบันทึกเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร และเผยแพร่ สู่สาธารณะผ่านทางเวปไซด์ของโรงเรี ยน หลังจากนั้นจะมีการประชุ มติดตามความ
คื บหน้า และแก้ไขข้อบกพร่ องเป็ นระยะ จนกระทัง่ รายงานผลการประเมิ นตนเองให้ที่ ป ระชุ มครู รับ ทราบ เพื่ อ
กระตุน้ ความมีส่วนร่ วม รวมทั้งหาทางแก้ไขจุดที่ยงั ต้องพัฒนา จนกระทัง่ มีการพัฒนาก้าวหน้าไปพอสมควร แต่จะมี
การพัฒนาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนยิง่ ขึ้นในปี การศึกษาต่อไป
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