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ค าน า 
 
 ตลอดปีการศึกษา 2561โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัด าเนินการใตแ้นวทางของการศึกษาอุร์สุลิน ซ่ึงได้
จดัท าหนงัสือการศึกษาอุร์สุลิน ในจิตตารมณ์ของนกับุญอญัจลา เมริชี ข้ึนเม่ือ ค.ศ. 2016 ในกรอบของแผนพฒันา
การจดัการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2565 ซ่ึงเป็นผลจากการประเมินตนเองทุกดา้นทั้งการบริหารหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการสถานศึกษา การปฏิบติัการของครูและบุคลากร ตลอดจนอาคาร
สถานท่ีและภูมิทศัน์ของโรงเรียน  อีกทั้งอา้งอิงถึงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซ่ึงน าสู่แนวทางการ
ขบัเคล่ือนแผนสู่การปฎิบติัในการพฒันาโรงเรียน  

ดงันั้นในปีน้ีโรงเรียนจึงวางเป้าหมายท่ีจะจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง สร้างฐานความรู้และฐานคุณธรรม
ควบคู่กนัไป มุ่งความเป็นเลิศ เพื่อให้ศิษยม์าแตร์เดอีวิทยาลยัมีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัในโลก โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้าง
โอกาสการเรียนรู้และพฒันาตนแก่นกัเรียนต่อส่ิงทา้ทายส าหรับนกัเรียนใน 10 ปีขา้งหนา้ ตามเป้าหมายการศึกษา
ซ่ึงก าหนดไวด้งัน้ี ก) เสริมสร้างความแขง็แกร่งในคุณภาพของโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศท่ีจดัการศึกษาอยา่ง
เสมอภาค  ค  านึงถึงนกัเรียนเป็นรายบุคคล ดว้ยหลกัการการศึกษาอุร์สุลิน ตามจิตตารมณ์ของนกับุญอญัจลา  เมริชี 
พร้อมน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  ข) จดักระบวนการเรียนรู้ด้วย 
MATER DEI LEARNING CYCLE (Reflective Pedagogy) ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนรู้จกัตั้ งค  าถามกับสถานการณ์
และโครงสร้างสังคมท่ีเป็นอยู ่ พฒันาความรู้ดว้ยตนเอง  ดว้ยความมุ่งหวงัจะน าการเปล่ียนแปลง ค) พฒันาครูดว้ย
ความมัง่คัง่ของวฒันธรรมอุร์สุลิน เสริมสร้างความแขง็แกร่งในความเป็นครูมืออาชีพและสามารถด าเนินชีวติใหม่
ท่ีตอบรับสัญญาณแห่งกาลเวลา พร้อมดว้ยความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีในการจดักระบวนการเรียนรู้และ
การบริหาร ง) สร้างบรรยากาศโรงเรียนท่ีร่มร่ืน ปลอดภยั และอบอุ่นเสมือนบา้น มีสภาพท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสังสรรค์ พร้อมทั้งมีมุมสงบเพื่อการภาวนาและคน้พบตวัเอง และ จ) เสริมคุณค่าการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโรงเรียนในกิจการต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นหน่ึงเดียว กลมเกลียว และสันติ จนเกิดเครือข่ายการ
เรียนรู้ มีทรัพยากรและทุนเพียงพอเพื่อการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ดงันั้น รายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ี จึงได้เกิดข้ึนจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ในการด ารง
รักษาคุณค่าท่ีดีงามท่ีมีมาแต่อดีต และริเร่ิมส่ิงใหม่ๆท่ีจกัน าพาให้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัสามารถยนืหยดัรับใช้
สังคมดว้ยการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพยิง่ๆข้ึน 
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ส่วนที ่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัก่อตั้งโดยคณะนกับวชหญิงคาทอลิก นามวา่ คณะอุร์สุลิน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์
จะให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและสตรี เพื่อการยกสถานภาพของสตรี ฝึกอบรมให้เด็กหญิงเคารพในศกัด์ิศรีของ
ตนเอง พฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้ าในครอบครัวและสังคม เป็นภรรยาและมารดาท่ีดี เป็นผูมี้ความรู้คู่กบัคุณธรรม 
รู้จกัรักและรับใช ้

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ท  าการสอนเฉพาะนกัเรียนหญิงตั้งแต่ระดบัปฐมวยั (อนุบาล 3)  ถึง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 534 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานครบนเน้ือ
ท่ี 18 ไร่เศษ  ซ่ึงอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 หมายเลขโทรศพัท์ :  0 - 2252 – 6316,0 - 2252 - 
6524,  0 - 2254 - 9724  โทรสาร :  0 - 2253 - 9785, 0 - 2255 – 2023 

 
แผนผงัแสดงสถานทีต่ั้งโรงเรียน 
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ปรัชญา วสัิยทัศน์ พนัธกจิ อัตลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 

 ปรัชญา 
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คือ 

          อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอนัสูงส่ง 
   ปัญญาแตกฉานมั่นคง  เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์ 

หลกัการพื้นฐานของการศึกษาอุร์สุลินอยูท่ี่วา่มนุษยทุ์กคนมีคุณค่าและมีศกัด์ิศรี ดงันั้นการจดัการศึกษาตอ้ง
สะทอ้นคุณค่าอนัสูงส่งยิง่น้ี ดว้ยการให้ความส าคญัของการเคารพในศกัด์ิศรี รักและเอาใจใส่นกัเรียนแต่ละคน และ
สอนใหน้กัเรียนแต่ละคนเห็นคุณค่าของตนเองและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของบุคคลอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุถึงความ
จริงอนัน้ีภาคปฏิบติัเป็นหวัใจส าคญั 

โรงเรียนเนน้ศกัด์ิศรีของความเป็นหญิง การเคารพและให้เกียรติแก่สตรีและการช่วยเหลือสตรีท่ีถูกกดข่ีข่ม
เหง และเป็นทาสของสังคม 

โรงเรียนให้ความส าคญักบัการอบรมกิริยามารยาทท่ีงดงามของกุลสตรีไทย ความนุ่มนวลในกิริยา วาจา 
ความอ่อนนอ้มถ่อมตน 

โรงเรียนมุ่งเน้นความมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ตรงต่อเวลา  อดทน  การรู้จกัรักษา 
ความสะอาด  การประหยดัและอดออม  ทั้งน้ีโดยอาศยัคุณธรรมเหล่าน้ีน าสู่ไปความไม่เห็นแก่ตวั  และอิสรภาพท่ี
แทจ้ริงจากกิเลสต่างๆ อนัจะท าใหส้ามารถรับใชผู้อ่ื้นได ้

โรงเรียนตอ้งการใหศ้าสนาเป็นพื้นฐานและเป็นแกนกลางของพฒันาการทางจิตวญิญาณอนัน าสู่ทศันคติใน
การเลือกตดัสินใจและปฏิบติั อยา่งมีหลกัการและคุณธรรมเป็นท่ีตั้ง 

การศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม ซ่ึงหมายถึง ภารกิจในการส่งเสริมความเจริญงอกงามทาง
สติปัญญาของนักเรียน ในการแสวงหาความรู้  ความจริง   การใฝ่รู้และเปิดใจต่อการพฒันาตนเองให้กา้วหน้าอยู่
เสมอ 

 วสัิยทัศน์ 
วสิัยทศัน์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัในช่วงปีการศึกษา 2561 – 2565 คือ 

ศิษย์มาแตร์เดอวีทิยาลยัปฏิบัติเซอร์เวยีมในวถิีชีวติ 
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโลก 

ดงันั้นวสิัยทศัน์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ในปัจจุบนัจึงระบุวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. พฒันาการจดัการศึกษาทั้งระดับปฐมวยั ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุงของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดว้ยความเป็นโรงเรียนอุร์สุลินท่ีมุ่งมัน่ความเป็นโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศ 
2. พัฒนานัก เรียนแต่ละคนให้ เติบโตเต็มศักยภาพ  เป็นพลเมืองดี ท่ีพ ร้อมจะรับใช้สั งคมอย่าง 

แขง็ขนั ดว้ยกิจกรรมปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม โดยมีจิตตารมณ์อุร์สุลิน และศาสตร์พระราชา (ร.9) เป็นแนวทาง 
3. พฒันาความเป็นมืออาชีพของครูให้มีทกัษะในการจดักระบวนการกระตุน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองของ

นกัเรียน และมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ีในการเรียนการสอน และการท างานประกอบต่างๆ 
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4. พฒันาอาคารสถานท่ีใหเ้ป็นโรงเรียนสีเขียวท่ีทนัสมยั รองรับความตอ้งการ และการเปล่ียนแปลงในการ 
จดัการศึกษา 

5. ส่งเสริมความมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และนกัเรียนเก่าในการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งรอบดา้น 
 พนัธกจิ 

1. คงเป้าหมายความเป็นโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศ 
2. พฒันาความเป็นโรงเรียนอุร์สุสินท่ีสร้างศิษยใ์หเ้ป็นผูมี้ส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในโลก 
3. สร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในการเป็นมืออาชีพในโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ยเทคโนโลยี 
4. คงอตัลกัษณ์ของโรงเรียนในความเป็นบา้นท่ีสองของนกัเรียนดว้ยการปรับปรุงภูมิทศัน์ และอาคารเรียน

ให้เป็นโรงเรียนสีเขียว ท่ีมีความทนัสมยับนพื้นฐานของการรักษาบรรยากาศของโรงเรียน ด้วยความส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณอยา่งหาท่ีสุดมิไดท่ี้พระมหากษตัริยส์องพระองคไ์ดท้รงศึกษาในระดบัปฐมวยั 

 อตัลกัษณ์โรงเรียน 
อตัลักษณ์ของโรงเรียน คือ เซอร์เวียม  ซ่ึงเป็นเพียงค าเดียวท่ีผลกัดันโรงเรียนมุ่งสร้างคุณลักษณะของ

นกัเรียนใหมี้จิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช ้การเป็นพลเมืองผูรั้บผิดชอบต่อสังคมและโลก มีมโนธรรมท่ีเท่ียงตรง 
มีความสงบ มัน่คง มีสติ และเขม้แขง็ในจิตใจ และจิตวญิญาณ 

 เอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
“ SERVIAM ”  เซอร์เวยีม เป็นเอกลกัษณ์ของการเป็นผูรั้กและรับใชท่ี้มีอยูใ่นนกัเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

ทุกคน 
 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

 เป้าหมาย 
1. คุณภาพนกัเรียน - ศิษยอุ์ร์สุลิน มีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในโลก 

1.1 มีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัในการสร้างโลกท่ีมีความยุติธรรมและเป็นธรรมมากกวา่เดิม ดว้ยภาวะ
ผูน้ าแบบเซอร์เวยีม 

1.2 เปิดตาเปิดใจสู่ความยากจนและการเอารัดเอาเปรียบ และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการดว้ยจิตใจท่ีเป่ียมเมตตา และรักความเป็นธรรม 

1.3 มีความกลา้หาญท่ีจะตดัสินใจ เลือก และลงมือท าในความถูกตอ้ง และดีงามตามหลกัศาสนาท่ี
ตนเช่ือศรัทธา 

2. คุณค่าหลกั มีภาวะผูน้ าดว้ยจิตตารมณ์เซอร์เวยีม 
รักรับใช้ เมตตา กรุณา และอ่อนโยน 
ซ่ือสัตย์มัน่คง ยนืหยดัในความถูกตอ้งและเป็นธรรม 
กล้าหาญท่ีจะตั้งค  าถามน าสู่การเปล่ียนแปลง 
เคารพ สุภาพ ถ่อมตน  
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สงบ มีสติ และเขม้แขง็ 
เพยีรพยายาม มุ่งมัน่ และรับผดิชอบ 

3.  เป้าหมายการศึกษา 
3.1 เสริมสร้างความแข็งแกร่งในคุณภาพของโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศท่ีจดัการศึกษาอย่าง

เสมอภาค ค านึงถึงนกัเรียนเป็นรายบุคคล ดว้ยหลกัการการศึกษาอุร์สุลิน ตามจิตตารมณ์ของนักบุญอญัจลา เมริชี 
พร้อมนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  

3.2 จัดกระบวนการเรียน รู้ด้วย  MATER DEI LEARNING CYCLE (Reflective Pedagogy) ท่ี
กระตุน้ให้นกัเรียน รู้จกัตั้งค  าถามกบัสถานการณ์ และโครงสร้างสังคมท่ีเป็นอยู ่พฒันาความรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยความ
มุ่งหวงัจะน าการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึน 

3.3 พฒันาครูด้วยความมัง่คัง่ของวฒันธรรมอุร์สุลิน เสริมสร้างความแข็งแกร่งในความเป็นครู 
มืออาชีพท่ีสามารถด าเนินชีวิตใหม่ตอบรับสัญญาณแห่งกาลเวลา พร้อมดว้ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การจดักระบวนการเรียนรู้และการบริหารงาน 

3.4 สร้างบรรยากาศโรงเรียนท่ีร่มร่ืน ปลอดภัย และอบอุ่นเสมือนบ้าน มีสภาพท่ีเอ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสังสรรค ์พร้อมทั้งมีมุมสงบเพื่อการภาวนา และไตร่ตรองเพื่อคน้พบตวัเอง 

3.5 เสริมคุณค่าการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนในกิจการต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็น 
หน่ึงเดียว กลมเกลียว และสันติ จนเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ มีทรัพยากร และทุนเพียงพอเพื่อการด าเนินการต่าง ๆ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
การบริหารจัดการศึกษา 

  การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
เป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีการกระจายอ านาจบริหารจดัการ เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานภายนอก
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน 
ให้ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบฐานข้อมูล  โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบ ริหารจัดการ  
ใช้แนวคิดการพฒันาเชิงระบบของเดม่ิง  (PDCA)  รวมทั้งโรงเรียนได้ใช้กระบวนการ Continue-Start-Stop และ 
หลกัการของ See-Judge-Act ในการปรับปรุงพฒันาตนเองอยูเ่สมอ แบ่ง เป็น 4 ฝ่าย คือ  

 1.  ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 
 2.  ฝ่ายการจดัการทัว่ไป 
 3.  ฝ่ายการศึกษาและพฒันา 
 4.  ฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล 
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2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
2.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามตราสารจดัตั้งนิติบุคคล ชุดปีการศึกษา 2559 – 2561 ประกอบดว้ย 
 1.  ซิสเตอร์ทิพยก์นก ประสพโชคชยั  ผูรั้บใบอนุญาต   ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
 2.  ซิสเตอร์เพญ็ศรี  ห่อเร   ผูจ้ดัการ     กรรมการ 
 3.  นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์  ผูอ้  านวยการ           กรรมการ/เลขานุการ 
 4.  นายประพนธ์  พิสัยพนัธ์ุ  ผูแ้ทนครูในโรงเรียน   กรรมการ 
 5.  นายศกร  ทวสิีน   ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน กรรมการ 
 6.  นางสาวสุมิตรา พงศธร   ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 7.  นายอนุพนัธ์  กิจนิจชีวะ  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 8.  นางววิรรณ  สารกิจปรีชา  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 

นอกจากน้ีผูรั้บใบอนุญาตยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้แต่งตั้งกรรมการท่ี
ปรึกษาเพื่อเขา้มามีส่วนช่วยในการพฒันาโรงเรียน เป็นจ านวน 4 ท่าน คือ 
 1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.รัศมีดารา  หุ่นสวสัด์ิ 
 2.  นางจินตนา บุญรัตน์ 
 3.  นายสุรพล   สร้างสมวงษ ์
 4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัราวลยั   ชยัปาณี 
 5.  ดร.วลิสา  วจิิตรวาทการ 
2.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.  ซิสเตอร์ทิพยก์นก ประสพโชคชยั ผูรั้บใบอนุญาต 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด ศม.  สาขา การบริหารการศึกษา 

2.  ซิสเตอร์เพญ็ศรี ห่อเร   ผูจ้ดัการ 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด M.A.  สาขาบริหารการศึกษา 

3.  นางสาวสุมิตรา  พงศธร  ผูบ้ริหารฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด M.A.  สาขาการบริหารโรงเรียนเอกชน 

4.  นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์ ผูอ้  านวยการ 
      วฒิุการศึกษาสูงสุด ศศ.ม.  สาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
2.3  ผูช่้วยผูบ้ริหาร 20 คน (ไดรั้บแต่งตั้ง) 
 1.  นายขวญักลา้  นุชนารถ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
 2.  นางนิลวรรณ  เจตวรัญญู วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาการมธัยมศึกษา(ภาษาไทย) 

 3.  นายประพนธ์  พิสัยพนัธ์ุ วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. จิตวทิยาการศึกษา 
 4.  นายสุภชัร์  ทองสถิตย ์ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.บ. พลศึกษา 
 5.  นางวณีา  รักษาสกุล วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.ม. สาขาการสอนสุขศึกษา 
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 6.  นางพีรญา  ใจช านาญ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.บ. สาขาการจดัการ 
 7.  นางนริศราภรณ์  กฤตภคะ วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาวดัผลการศึกษา 
 8.  นางสาวรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก  วฒิุการศึกษาสูงสุด วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ 

9.  นางสาวพรรนภา สุรพนัธ์พิทกัษ ์ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
 10.  นางสาวสถาพร สูตะบุตร วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศศ.ม. จิตวทิยาการศึกษา 
 11.  นางอมรา  พนมไทย วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.บ.สาขาการสอนภาษาองักฤษ 

 12.  นางสาวสิริรัตน์ ครุวรรณ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.ม. วจิยัทางการศึกษา 
 13.  นางสาวอรอุมา สวา่งธูป  วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาประวติัศาสตร์ 
 14.  นางสาวรุ่งทิพย ์ จนัทร์ปีติ วฒิุการศึกษาสูงสุด  บธ.ม. การจดัการ 
 15.  นางสาวชญานุช ชูชาติ  วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.บ. สาขาการปฐมวยั 
 16.  นางสาวจินต ์ จิระริยากุล วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
 17.  นางสาวเนาวรัตน์ ทศันเกษม วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศ.บ. ประยกุตศิ์ลป์ 
 18.  นางจารุพรรณ อินทุรัตน์ วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การประถมศึกษา 
 19.  นางสาวปฐมา วจิิตรบุญยรักษ ์ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ค.ม. สาขาบริหารการศึกษา 
 20.  นางสุรียพ์ร  เบา้พาละ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศษ.บ. การประถมศึกษา 
 

 2.4 จ  านวนครูและบุคลากร / สัดส่วนของครู : นกัเรียน / ภาระงานของครู ดงัแสดงในตารางท่ี 1, 2, 3 
 

 ตารางที ่1 : จ  านวนครูและบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ประเภท / ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน   1  1 
- ผูป้ระสานงานการศึกษาอุร์สุลิน   1  1 
- ผูจ้ดัการ   1  1 
- ผูอ้  านวยการ   1  1 
- ผูช่้วยผูอ้  านวยการ  1 3  4 

รวม  1 7  8 

2. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
    - ครู  9   9 
    - ผูช่้วยครู      

รวม  9   9 
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ประเภท / ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

2. ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
    - ครู 1 68 24  93 
    - ครูต่างชาติ  16 4 2 22 

รวม 1 84 28 2 115 

4. บุคลากร      
     - บุคลากรทางการศึกษา 1 22 5  28 

- เจา้หนา้ท่ี 51    51 
- อ่ืนๆ (ระบุ).....ลูกจา้ง......  1 18 5  24 

รวม 53 40 10  103 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิ.ย. 2561) 

 

ตารางที่ 2 :  สัดส่วนของนกัเรียน : ครู ปีการศึกษา 2561 
  

ระดับปฐมวยั ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
13  :  1 16  :  1 16  :  1 

 
 

ตารางที ่3 : ภาระงานของครู โดยเฉล่ียชัว่โมง/สัปดาห์ ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับปฐมวยั ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
13 14 14 

 
 2.5 จ  านวนครูประจ าการท่ีไดส้อนตรงตามวชิาเอก   114 คน คิดเป็นร้อยละ 91.94  
 2.6 จ านวนครูประจ าการท่ีไม่ไดส้อนตรงตามวชิาเอก  10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06 
 
3.  ข้อมูลนักเรียน  
     3.1 ระดบัท่ีเปิดสอน 
    ปฐมวยั    ปฐมวยั – ประถมศึกษา   ปฐมวยั – ม.ตน้ 

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

    ม.ปลาย    อ่ืนๆ 
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 3.2 จ  านวนผูเ้รียน  
  ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนกัเรียนทั้งหมด  1,981 คน  ดงัแสดงในตารางท่ี 4  และจ านวนผูเ้รียนท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ ดงัแสดงในตารางท่ี 5  
   

ตารางที ่4 :  แสดงจ านวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั้นตามท่ีเปิดสอนประจ าปีการศึกษา 2561 (ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2561)   
 

ระดับช้ันทีเ่ปิดสอน จ านวนห้อง จ านวนผู้เรียนปกติ (คน) จ านวนผู้เรียนพเิศษ (คน) รวม 
อนุบาล 3 4 120 - 120 

รวม 4 120 - 120 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 144 - 144 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 4 148 - 148 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 149 - 149 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 153 - 153 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 149 - 149 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 4 144 - 144 

รวม 24 887 - 887 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 4 147 - 147 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 4 143 - 143 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 4 141 3 144 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 5 204 - 204 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 5  158 - 158 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 5 177 

(ไม่รวมแลกเปล่ียน 3 คน) 
1 178 

รวม 27 970 4 974 

รวมทั้งส้ิน 55 1,977 4 1,981 

 
ตารางที ่5 : แสดงจ านวนผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะพิเศษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

รายการ จ านวน (คน) 

1. ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 4 
2. ผูเ้รียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ - 
3. ผูเ้รียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   - 
4. ผูเ้รียนซ ้ าชั้น - 
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รายการ จ านวน (คน) 

5. ผูเ้รียนท่ีขาดเรียนมากกวา่ร้อยละ 5 ของเวลาเรียน (วนั) ตลอดปีการศึกษา 19 
6. ผูเ้รียนลาออกกลางคนั 26 
7. ผูเ้รียนท่ีท าช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน    77 
8. ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง    

 8.1 เอดส์ - 
 8.2 ยาเสพติด - 
 8.3 ความรุนแรง - 
 8.4 พฤติกรรมกา้วร้าวตามค าวนิิจฉยัของแพทย ์ - 

 

 3.3 จ  านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร ในปีการศึกษา 2561 
  อ.3 จ านวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ป.6  จ านวน  141 คน คิดเป็นร้อยละ  97.91  นกัเรียนชั้น ป.6 ลาออกระหวา่งปี 3 คน 
  ม.3  จ านวน  144 คน คิดเป็นร้อยละ  100.00  
  ม.6 จ านวน  181 คน คิดเป็นร้อยละ  98.89 นกัเรียนชั้น ม.6 ลาออกระหวา่งปี 2 คน 

หมายเหตุ   :  ร้อยละ 100 ของนกัเรียนท่ีลาออก ไปศึกษาต่อต่างประเทศ / โรงเรียนนานาชาติ 
 
4.  โครงสร้างหลกัสูตร 
  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 และ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ 
พุทธศกัราช 2560 ดงัแสดงในตารางท่ี  6, 7, 8, 9 
 

ตารางที ่6 : โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  
 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 

ช่วงอายุ อายุ 3 - 6 ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 - ดา้นร่างกาย 

- ดา้นอารมณ์  จิตใจ 
- ดา้นสังคม 
- ดา้นสติปัญญา 

- เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก 
- เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลและสถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตวั 
- ส่ิงต่างๆรอบตวัเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั : 1 ปี  ใชเ้วลา 5 - 6 ชัว่โมง : 1 วนั  
25 - 30 ชัว่โมง/สัปดาห์ 



 

11 

 

ตารางที ่7 : โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดบัประถมศึกษา  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม 
เวลาเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - 6   

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
    วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
    สังคมศึกษา ศาสนา   และวฒันธรรม 120 120 120 120 120 120 
    ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    หนา้ท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 920 920 920 920 920 920 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รายวชิา / กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจัดเพิม่เติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า  40  ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1,000  ช่ัวโมง/ปี 

 
ตารางที ่8 : โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. 1 - 3) 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  
    ภาษาไทย 120 (3 นก.) 
    คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 
    วทิยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 
     การออกแบบและเทคโนโลย ี/ วทิยาการค านวณ 40 (1 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 160 (4 นก.) 
    ประวติัศาสตร์ 40 (1 นก.) 
    หนา้ท่ีพลเมือง 40 (1 นก.) 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 
    ศิลปะ 80 (2 นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 960 (24 นก.) 

รายวชิา / กจิกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความพร้อมและจุดเน้น ปีละไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200  ช่ัวโมง/ปี 
 

ตารางที ่9 : โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  
    ภาษาไทย 240 (6 นก.) 
    คณิตศาสตร์ 240 (6 นก.) 
    วทิยาศาสตร์  240 (6 นก.) 
     การออกแบบและเทคโนโลย ี/ วทิยาการค านวณ 40 (1 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา    และวฒันธรรม 320 (8นก.) 
    ประวติัศาสตร์  80 (2 นก.) 
    หนา้ท่ีพลเมือง  80 (2 นก.) 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 
    ศิลปะ 120 (3 นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 (3 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 1,760 (44 นก.) 

รายวชิา / กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความพร้อมและจุดเน้น ไม่น้อยกว่า 1,560 ช่ัวโมง 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง 
   
 โครงสร้างเวลาเรียนของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีน าเสนอขา้งตน้เป็นโครงสร้างเวลาในภาพรวม
ของระดบัชั้น แต่ยงัมีการจ าแนกการจดัสัดส่วนของสาระการเรียนรู้ต่างๆและเวลาเรียนตามแผนการเรียนรู้ 
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5.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
  ปัจจุบนัโรงเรียนมีอาคารทั้งหมด 8 อาคารโดยเป็นอาคารเรียน 2 อาคาร และอาคารอ่ืนอีก 6 อาคาร ไดแ้ก่   

1. อาคารเรียนประถมศึกษา เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบดว้ยหอ้งเรียน 24 ห้อง หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์   
2 ห้อง ห้องการงาน 2 ห้อง  ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง  ห้องดนตรีสากล 2 ห้อง  ห้องศิลปะ 1 ห้อง ห้องดุริยางค ์1 ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์ 2 ห้อง  ห้องพกัครู 1 ห้อง  ห้องผูบ้ริหาร 1 ห้อง  ห้องพยาบาล 1 ห้อง   ห้องธุรการ 2 ห้อง  ห้องสมุด  
1 หอ้ง  หอ้งอาเซียน 1 หอ้ง  หอ้งคอมพิวเตอร์ 4 หอ้ง  ห้องศูนยก์ารเรียน 5 ห้อง   ห้องแนะแนว 1 หอ้ง   หอ้งประชุม 
1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง  ห้องการเงิน 1 ห้อง  ห้องท าการมูลนิ ธิมาแตร์เดอีฯ 1 ห้อง                     
หอ้งประชาสัมพนัธ์  หอ้งสหการโรงเรียน และหอ้งเอนกประสงค ์

2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ    มีทั้งหมด 6 ชั้น  เป็นอาคารเรียนระดบัอนุบาลและระดบัมธัยมศึกษา  จดัเป็น
หอ้งเรียนอนุบาล 4 ห้อง ห้องภาษาองักฤษ ห้องสมุดอนุบาล และห้องพกัครู รวมทั้งยงัมีหอ้งอาหารส าหรับนกัเรียน
อนุบาลอีก 1 ห้อง  ห้องเรียนมธัยมศึกษา 27 ห้อง  ห้องปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 4 ห้อง  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง   
ห้องเรียนวิชาการ (เสริมพิเศษ) 4 ห้อง   ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ห้อง (ใช้เป็นห้องเรียนและ   
ห้องคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต)   ห้องพยาบาล 1 ห้อง   ห้องปฏิบติัการวิชาการงาน 3 ห้อง  ห้องศิลปะ 1 ห้อง 
ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง  ห้องดนตรีสากล 1 ห้อง   ห้องแนะแนว 1 ห้อง   ห้องโสต -ทัศนูปกรณ์  1 ห้อง 
ห้องอเนกประสงค์  3 ห้อง   ห้องพกัครู 6 ห้อง   ห้องคอมพิวเตอร์ครู   ห้องประชุมใหญ่ 2 ห้อง   ห้องประชุมย่อย    
2 หอ้ง   หอ้งธุรการ 2 หอ้ง   หอ้งฝ่ายบริหาร 2 หอ้ง และลานเอนกประสงค ์ ส่วนชั้นท่ี 1 เป็นท่ีจอดรถ 

3. อาคารหอประชุม    ชั้นบนเป็นหอประชุมใหญ่ มีท่ีนัง่ทั้งหมด 416 ท่ี และลานโล่งนกัเรียนสามารถนั่ง
พื้นไดป้ระมาณ 400 คน   ชั้นล่างเป็นหอ้งอาหารส าหรับนกัเรียนและครูรวมประมาณ 800 ท่ี  
  4. อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี  เป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อการกีฬาพลศึกษาและนันทนาการ  ชั้น 3 แบ่งเป็นห้อง
ส าหรับแยกเรียนตามกิจกรรม 3 ห้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ประกอบด้วย ห้องเรียนเทเบิล
เทนนิส หอ้งเรียนยิมนาสติก และหอ้งโล่งอเนกประสงคใ์ชเ้รียนกิจกรรมเขา้จงัหวะและกระบ่ีกระบอง มีห้องเก็บของ
และห้องพกัครูอีกอย่างละ 1 ห้อง ห้องน ้ า 2 ห้อง  ชั้น 2 เป็นชั้นลอยสามารถข้ึนมาชมการแข่งขนักีฬาได้ และมี
ห้องพกัครู 1 ห้อง ห้องน ้ า 2 ห้อง และชั้นล่างเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ ใชเ้พื่อการเรียนการสอนและเล่นกีฬาได้
หลายประเภท เช่น บาสเกตบอล วอลเลยบ์อล แฮนด์บอล แชร์บอล และแบดมินตนัได ้มีห้องน ้ า 2 ห้อง และห้องเก็บ
อุปกรณ์การเรียนการสอนพลศึกษา 
   5. เรือนไม้อนุรักษ์  ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นโบสถ์และอารามซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน  เป็นอาคารท่ีไดรั้บ
รางวลัอนุรักษศิ์ลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2544 ประเภทอาคารปูชนียสถานและวดัวาอาราม โดยการคดัเลือก
ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์
  6. อาคารทีพ่ักคณะซิสเตอร์  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 4 ชั้น อยูติ่ดกบัเรือนไมอ้นุรักษ ์ใชเ้ป็นท่ีพกัของคณะ 
ซิสเตอร์ทั้งหมดของโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
  7. อาคารบ้านศูนย์  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมี 3 ชั้น ตั้ งอยู่ติดกับอาคารท่ีพกัของคณะซิสเตอร์ ใช้เป็น        
ท่ีท างานของอธิการเจา้คณะภาคอุร์สุลินแห่งประเทศไทย  มีหอ้งประชุมและหอ้งพกัส าหรับแขกท่ีมาติดต่อกบัคณะ        
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ซิสเตอร์        
 8. อาคารบ้านฟาติมา เป็นอาคาร 4 ชั้นตั้ งอยู่ด้านหลังติดกับถนนหลังสวน เป็นห้องท างานและห้อง
ประชุมของผูบ้ริหารฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาลในชั้นล่าง และอีก 3 ชั้ นใช้เป็นท่ีพกัของเจ้าหน้าท่ีหญิงของ
โรงเรียน 
 
6.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

6.1 งบประมาณ โรงเรียนจดัท างบประมาณแสดงรายรับ รายจ่าย ดงัตารางท่ี 10 และ 11 
 

ตารางที ่10 :  แสดงรายรับ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

รายการรับ จ านวนเงิน 
-เงินอุดหนุนจากกระทรวง 25,499,132.00 
-ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,938,210.00 
-ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 10,554,786.00 
-เงินบริจาค 30,847,105.00 
-รายไดอ่ื้น 5,277,886.00 

รวม 82,117,119.00 
 

ตารางที ่11 : แสดงรายจ่าย ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

รายการจ่าย จ านวน ร้อยละ 
-เงินเดือนครู 48,782,046.30 58.00 
-ค่าจา้งประจ า 7,714,263.00 9.00 
-เงินสมทบ 3% 1,356,697.95 2.00 
-วสัดุการท างาน 1,577,329.00 2.00 
-อุปกรณ์การเรียนการสอน 7,890,860.00 9.00 
-ค่าซ่อมแซมและดูแลสถานท่ี 11,281,338.00 13.00 
-ค่าสาธารณูปโภค 4,191,940.00 5.00 
-รายจ่ายอ่ืน 1,924,757.00 2.00 

รวม 84,719,231.25 100.00 
 
 

รายจ่ายมากกวา่รายรับ เป็นเงิน  2,602,112.25 บาท 
 

หมายเหตุ :  งบประมาณแสดงรายรับ รายจ่ายท่ีรายงานน้ียงัไม่รวมรายการของเดือนมีนาคมและเมษายน 2562 
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6.2 ทรัพยากร   
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโนต้บุค๊ มีจ  านวนทั้งหมด 423 เคร่ือง 
                 ใชเ้พื่อส่ือการเรียนการสอน 350 เคร่ือง 
                 ใชสื้บคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  80 เคร่ือง 
                 ใชง้านบริหาร   8 เคร่ือง 
                 ใชใ้นงานธุรการ บริการ  29 เคร่ือง 

 2. ปริมาณส่ือการเรียนการสอน  
 

ตารางที ่12 :  แสดงจ านวนส่ิงอ านวยความสะดวก ครุภณัฑ ์และส่ือเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2561 
 

ล าดับที ่ รายการส่ิงอ านวยความสะดวก  เทคโนโลย ีและส่ืออุปกรณ์ จ านวน 
1 โปรเจคเตอร์ EPSON 12 
2 ไมโครโฟนแบบมีสาย 30 
3 ระบบเคร่ืองเสียงพร้อมจอ SUMSANG 55" 1 
4 Apple iPad + pencil 40 
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ ACER 40 
6 เคร่ืองพร้ินเตอร์ RICH0 3 
7 โตะ๊ปิงปอง มีลอ้เล่ือน 2 
8 หุ่นชุด CPR 2 
9 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน 310 

10 เคร่ืองฟอกอากาศ ALPINE  12 
11 พดัลมติดผนงั 86 
12 ระบบโปรแกรมวชิการ 1 

 
 

7. ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

    ระดับการศึกษาปฐมวยั     
 โรงเรียนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และ กิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ไดพ้ฒันาความพร้อมในการ
เรียนรู้ดา้นต่างๆดงัแสดงในตารางท่ี 13 
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      ตารางที ่13 ผลการประเมินพฒันาการดา้นต่างๆ ของนกัเรียนชั้น อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 120 คน 
 

     พฒันาการความพร้อม  
ในการเรียนรู้ 

  ผลการประเมินพฒันาการในระดับดี 

พฒันาการด้านต่างๆ จ านวน ร้อยละ 

  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

พฒันาการดา้นร่างกาย 
การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ 94 106 77.31 89.08 

การใชก้ลา้มเน้ือเล็ก 115 118 95.83 99.61 

พฒันาการดา้นอารมณ์จิตใจ ดา้นอารมณ์จิตใจ 115 118 96.01 99.81 

พฒันาการดา้นสังคม ดา้นสังคม 115 119 96.01 99.17 

พฒันาการดา้นสติปัญญา ดา้นสติปัญญา 106 116 89.11 97.79 

ประสบการณ์การเรียนรู้
พื้นฐาน 

กิจกรรมนาฎศิลป์ 82 116 68.65 98.00 

กิจกรรมดนตรี 45 119 31.24 100.00 
 
 

แผนภูมิที ่1  แสดงจ านวนนกัเรียนอนุบาล 3 ท่ีมีพฒันาการดา้นต่างๆ ในระดบัดี 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระดบัสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีระดบัผลการเรียนตั้งแต่ 3 
ข้ึนไป ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 2, 3, 4 
 

แผนภูมิที ่2 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละวชิาในระดบั 3 ข้ึนไป 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6   ปีการศึกษา  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่3 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละวชิาในระดบั 3 ข้ึนไป 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2561 
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แผนภูมิที ่4 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละวชิาในระดบั 3 ข้ึนไป 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 

1) นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดบัชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
และกลุ่มสาระภาษาองักฤษ สูงกว่าผลการทดสอบรวบยอดเฉล่ียระดบัประเทศ ระดบัตน้สังกดั และ ระดบัจงัหวดั 
ในทุกรายวชิา ดงัแสดงในดงัแสดงในตารางท่ี 14, 15, 16 และแผนภูมิท่ี 5, 6, และ 7  

 
ตารางที ่14  แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามรายวิชา 

 
ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน  70.55 67.77 52.15 81.69 
คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวดั 61.65 44.82 43.93 51.24 
คะแนนเฉลีย่ระดับสังกดั 59.59 43.10 43.24 49.29 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 
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แผนภูมิที ่5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที ่15 แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามรายวชิา 
 

 

แผนภูมิที ่6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน 79.51 61.83 51.64 71.94 

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวดั 60.40 36.82 39.31 36.51 
คะแนนเฉลีย่ระดับสังกดั 53.81 30.40 35.82 31.91 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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ตารางที ่16 แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามรายวชิา 
 

ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 70.27 70.04 43.53 44.41 73.18 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 54.42 41.64 34.80 38.45 43.27 
คะแนนเฉล่ียระดบัสังกดั 45.23 30.82 29.99 34.27 34.38 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 

 

 
แผนภูมิที ่7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 

ดงัแสดงในดงัแสดงในตารางท่ี 17, 18, 19 และแผนภูมิท่ี  8, 9, 10 
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ตารางที ่17 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6
จ าแนกตามรายวชิา  ปีการศึกษา 2560 และ 2561 

 
 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
ปีการศึกษา 2560 64.92 64.19 54.14 85.76 
ปีการศึกษา 2561 70.55 67.77 52.15 81.69 

 
แผนภูมิที ่8 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2561  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่18 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3   
 จ าแนกตามรายวชิา ปีการศึกษา 2560 และ 2561 

 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

ปีการศึกษา 2560 69.92 53.94 47.00 71.33 
ปีการศึกษา 2561 79.51 61.83 51.64 71.94 
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แผนภูมิที ่9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2561 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่19 แสดงคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามรายวชิา 
ปีการศึกษา 2560 และ 2561 

 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ 
ปีการศึกษา 2560 71.01 57.19 43.41 45.42 72.10 
ปีการศึกษา 2561 70.27 70.04 43.53 44.41 73.18 

 

แผนภูมิที ่10 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2561 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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9.  แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       1. แหล่งเรียนรู้ภายใน ไดแ้ก่ 
           1.1 ห้องสมุด เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเปิดให้บริการนกัเรียนในดา้นการอ่าน และการคน้ควา้ และยงัมีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัประถมศึกษา ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษาจะมีการมอบเกียรติบตัรแก่นกัเรียนท่ีมี
สถิติในการอ่านสูง เป็นตน้  การด าเนินการของห้องสมุดได้ยึดแนวการจดัหนังสือแบบระบบทศนิยมของดิวอ้ี 
แบ่งเป็นหอ้งสมุด 2 ระดบัคือ 
 ระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ยหนงัสือจ านวน  31,363 เล่ม 
 ระดบัมธัยมศึกษา  ประกอบดว้ยหนงัสือจ านวน  43,615 เล่ม 
 มีระบบสืบค้นผ่านเว็บเพจของโรงเรียน คือ  Lib.materdei.ac.th/library  เปิดให้บริการเป็น 3 ช่วง คือ 
ช่วงพกัเชา้ พกักลางวนั และหลงัเลิกเรียน นอกจากน้ียงัให้บริการในเวลาเรียนกรณีท่ีครูผูส้อนมอบหมายใหน้กัเรียน
เขา้คน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ และมีหอ้งสมุดภาษาองักฤษท่ีเปิดใหน้กัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาเขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงให้บริการ
โดยผูป้กครองอาสา  
 1.2 หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ใหบ้ริการการสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet โดยเปิดใหบ้ริการเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี คือ  
ช่วงพกัเช้า ช่วงพกักลางวนั และช่วงหลังเลิกเรียน นอกจากน้ียงัใช้ในการสืบค้นขอ้มูลในระหว่างการเรียนใน
รายวชิาต่างๆ รวมทั้งใชป้ระโยชน์ในการจดั E-Learning ในวชิาภาษาองักฤษเป็นหลกั รวมทั้งวชิาอ่ืนๆ 

 1.3 ห้องแนะแนว เปิดให้บริการแก่นักเรียนทั้งในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา โดยในระดบั
ประถมศึกษาจะเป็นการบริการในรูปของการท ากิจกรรมส ารวจตนเอง การรู้จักตนเอง เพื่อสามารถสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ส่วนในระดบัมธัยมศึกษาจะเป็นการบริการให้ค  าปรึกษาดา้นบุคลิกภาพ การศึกษาต่อและ
อาชีพท่ีสนใจ 
     1.4 ห้องคุณแม่อาสา Reading Room ในระดบัประถมศึกษา เป็นห้องเรียนท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
ภาษาองักฤษของนกัเรียน  
      1.5 หอ้งคุณแม่อาสากิจกรรมไทย มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย และกิจกรรมปฏิบติัอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้ง
กบับทเรียนในหอ้งเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
  2. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2.1 โรงเรียนไดจ้ดัให้นกัเรียนไดมี้โอกาสในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกผา่นทางกิจกรรมทศันศึกษา
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของปีการศึกษา 2561 ดงัแสดงในตารางท่ี 20, 21 
 

ตารางที ่20 : แสดงกิจกรรมทศันศึกษา 
 

ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
1 6 มิ.ย. 61 พิพิธภณัฑบ์า้นไทย จิม ทอมป์สัน เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
นกัเรียนชั้น ม.1/1 จ านวน13 คน                
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 3 คน   

2 6 มิ.ย. 61 พิพิธภณัฑร่์างกายมนุษย ์ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/1 จ านวน13 คน                
ผูป้กครอง 1 คน ครู 2 คน   
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ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
3 6 มิ.ย. 61 พิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้ (Museum Siam) เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
นกัเรียนชั้น ม.1/1  จ านวน12 คน                
ผูป้กครอง 1 คน ครู 3 คน   

4 13 มิ.ย. 61 พิพิธภณัฑต์ ารวจ วงัปารุสกวนั เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/2  จ านวน13 คน                
ผูป้กครอง 1 คน ครู 2 คน   

5 13 มิ.ย. 61 พิพิธภณัฑไ์ปรษณียากรไทย  เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/2  จ านวน13 คน                
ผูป้กครอง 1 คน ครู 3 คน  

6 13 มิ.ย. 61 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/2  จ านวน12 คน                
ผูป้กครอง 1 คน ครู 2 คน  

7 3 ก.ค. 61 
4 ก.ค. 61 
5 ก.ค. 61 
6 ก.ค. 61 

ทอ้งฟ้าจ าลอง เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.6/1 จ านวน 36 คน 
นกัเรียนชั้น ป.6/3 จ านวน 36 คน 
นกัเรียนชั้น ป.6/4 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ป.6/2 จ านวน 36 คน 
ผูป้กครอง 6 คน  ครู 2 คน /  หอ้ง 

8 3 ก.ค.61 
4 ก.ค.61 
5 ก.ค.61 
6 ก.ค.61 

 

ศูนยก์ารเรียนรู้ Nanmeebooks 
Learning Centerในโครงการ       
“ชวน KID มาเป็นนกัวทิย ์ ตอน
พลงังานน่ารู้” 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.3/2 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ป.3/1 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ป.3/3 จ านวน 37 คน 
นกัเรียนชั้น ป.3/2 จ านวน 36 คน 
ผูป้กครอง 2 คน ครู 2 คน / ห้อง 

9 10 ก.ค. 61 บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/1 จ านวน 11 คน                 
ผูป้กครอง 1 คน   ครู 2 คน   

10 10 ก.ค. 61 บริษทั เกรท เอิร์ธ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/1 จ านวน 12 คน                 
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 2 คน   

11 10 ก.ค. 61 บริษทั จีเอม็เอม็ มีเดีย จ  ากดั  
(มหาชน) (Production House) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/4 จ านวน 12 คน                 
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 2 คน   

12 10 ก.ค. 61 โรงพยาบาลพระรามเกา้ 
(โรงพยาบาล) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/4 จ านวน 12 คน                 
ผูป้กครอง 1 คน   ครู 2 คน   

13 10 ก.ค. 61 บริษทั บริการเช้ือเพลิงกรุงเทพ จ ากดั 
มหาชน (สนามบิน) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/4 จ านวน 12 คน                 
ผูป้กครอง 1 คน   ครู 1 คน   

14 10 ก.ค. 61 บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/1 จ านวน11 คน                 
ผูป้กครอง 1 คน   ครู 2 คน   
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ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
15 10 ก.ค. 61 บริษทั เกรท เอิร์ธ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั 
เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/1 จ านวน 12 คน                 
ผูป้กครอง 1 คน   ครู 2 คน   

16 10 ก.ค. 61 บริษทั จีเอม็เอม็ มีเดีย จ  ากดั  
(มหาชน) (Production House) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/4 จ านวน 12 คน                 
ผูป้กครอง 1 คน   ครู 2 คน   

17 10 ก.ค. 61 โรงพยาบาลพระรามเกา้ 
(โรงพยาบาล) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/4 จ านวน 12 คน                 
ผูป้กครอง 1 คน   ครู 2 คน   

18 10 ก.ค. 61 บริษทั บริการเช้ือเพลิงกรุงเทพ จ ากดั 
มหาชน (สนามบิน) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/4 จ านวน 12  คน                 
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 1 คน   

19 20 ก.ค. 61 วดัปทุมวนาราม คณะสงฆ ์ นกัเรียนชั้น ป.6 จ านวน 145 คน  
ผูป้กครอง 12 คน ครู 8 คน 

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

พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.5/1 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ป.5/4 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ป.5/2 จ านวน 36 คน 
นกัเรียนชั้น ป.5/3 จ านวน 38 คน 
ผูป้กครอง 4 คน ครู 2 คน /ห้อง 

21 31 ก.ค. 61 โรงแรม Novotel (ธุรกิจโรงแรม) เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/1  จ านวน11 คน  
ผูป้กครอง 1 คน   ครู 1 คน                                                                                                                              

22 31 ก.ค. 61 บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิช
ช่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/2  จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน ครู 1 คน                                     

23 31 ก.ค. 61 บริษทั กเูกิล (ประเทศไทย) จ ากดั เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/2  จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน ครู 1 คน                                     

24 31 ก.ค. 61 บริษทั ตาช านิ จ  ากดั (พระราม 9) 
(Studio ถ่ายภาพ) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/2  จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน ครู 2 คน                                     

25 31 ก.ค. 61 C ASEAN เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/3  จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 2 คน   

26 31 ก.ค. 61 ร้านไอศกรีม IceDEA (สาขาหอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพฯ) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/3  จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 1 คน   

27 31 ก.ค. 61 สถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.2/3  จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 1 คน   

28 1 ส.ค. 61 พิพิธภณัฑว์ดัไตรมิตรศูนย์
ประวติัศาสตร์เยาวราช 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/3 จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 1 คน   
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ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
29 1 ส.ค. 61 Dialogue in the Dark เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
นกัเรียนชั้น ม.1/3 จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 1 คน   

30 1 ส.ค. 61 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/3 จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 1 คน   

31 8 ส.ค. 61 ลง้ 1919 เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/4 จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 2 คน   

32 8 ส.ค. 61 
 

ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ TCDC เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/4 จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 2 คน   

33 8 ส.ค. 61 
 

Siamgems Heritage เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/4 จ านวน 12 คน  
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 2 คน   

34 13 ส.ค. 61  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนอินโดนีเซียจ านวน 8 คน 
ครูอินโดฯ 2 คน  ครูไทย 4 คน 

35 15 ส.ค. 61  วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนอินโดนีเซียจ านวน 8 คน 
ครูอินโดฯ 2 คน  ครูไทย 4 คน 

36 15 ส.ค. 61 ลง้ 1919 เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนอินโดนีเซียจ านวน 8 คน 
ครูอินโดฯ 2 คน  ครูไทย 4 คน  

37 21 ส.ค. 61 
22 ส.ค. 61 
23 ส.ค. 61 
24 ส.ค. 61 

                                                                                                     

วดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารและ
วดัซางตาครู้ส  

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.4/1 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ป.4/2 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ป.4/3 จ านวน 40 คน 
นกัเรียนชั้น ป.4/4 จ านวน 38 คน 
ผูป้กครอง 6 คน  ครู 2 คน / หอ้ง                                                                                                   

38 27 ส.ค. 61 
28 ส.ค. 61 
29 ส.ค. 61 
30 ส.ค. 61 

ทศันศึกษาท่ีหมู่บา้นอนุรักษค์วายไทย 
จ.สุพรรณบุรี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/4 จ านวน 34 คน 
นกัเรียนชั้น ม.1/3 จ านวน 36 คน 
นกัเรียนชั้น ม.1/1 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ม.1/2 จ านวน 36 คน 
ครู 2 คน มคัคุเทศก ์2 คน / ห้อง 

39 12 ก.ย. 61 - คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
- คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 
 ม.มหิดล 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 13 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 2 คน 

40 12 ก.ย. 61 - คณะจิตวทิยา จุฬาฯ 
- คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหิดล 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 2 คน 
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ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
41 12 ก.ย. 61 - คณะแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา

ภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์(รังสิต) 
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 2 คน 

42 12 ก.ย. 61 - สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 
(SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) 
- คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 1 คน 

43 12 ก.ย. 61 - สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 
(SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) 
- คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หลกัสูตรนวตักรรมดิจิทลั (IDD)                  
ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 1 คน 

44 12 ก.ย. 61 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั 
- วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม มศว 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 1 คน 

45 12 ก.ย. 61 - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ม.
ธรรมศาสตร์(รังสิต) 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 11 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 1 คน 

46 12 ก.ย. 61 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
- คณะมนุษยศาสตร์(ส่ือสารมวลชน) 
ม.เกษตรศาสตร์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 1 คน 

47 12 ก.ย. 61 - คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์(รังสิต) 
- คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 1 คน 

48 12 ก.ย. 61 - คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
 (ท่าพระจนัทร์) 
- คณะมนุษยศาสตร์ มศว 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 1 คน 

49 12 ก.ย. 61 - สาขาการจดัการโรงแรม (Vatel)  คณะ
วิทยาการจดัการ ม.ศิลปากร  
- คณะเศรษฐศาสตร์(BE) ธรรมศาสตร์  

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 1 คน 
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ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
50 12 ก.ย. 61 - คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
(BBA) จุฬาฯ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 3 จ านวน 12 คน 
ผูป้กครอง 1 คน ครู 1 คน 

51 14 ก.ย. 61 ร่วมงาน Good Society Expo 
คร้ังท่ี 2 ท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

สภานกัเรียนจ านวน 9 คน และ
คุณครู 3 ท่าน 

52 26 ก.ย. 61 - คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 4-6 จ านวน 40 คน 
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 4  คน 

53 26 ก.ย. 61 - ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
 (ศูนยเ์อราวณั) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 4-6 จ านวน 37 คน 
ผูป้กครอง 3 คน ครู 2 คน 

54 26 ก.ย. 61 - ศูนยพ์นัธุศาสตร์การแพทย ์ สถาบนั
ชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 4-6 จ านวน10 คน 
ผูป้กครอง 1 คน  ครู 1  คน 

55 26 ก.ย. 61 - โรงพยาบาลพระรามเกา้ เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 4-6 จ านวน 27 คน 

ผูป้กครอง 2 คน  ครู 1  คน 
56 27 ก.ย. 61 - บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทน 
เมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 4-6 จ านวน 27 คน 

ผูป้กครอง 4 คน  ครู 1  คน 

57 1 ต.ค. 61 โรงงานโตโยตา้ บา้นโพธ์ิ  
จ.ฉะเชิงเทรา 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้นม. 4-6 จ านวน 40 คน 
ผูป้กครอง 7 คน  ครู 1  คน 

58 15 – 28 ต.ค. 
61 

นกัเรียนสายการเรียนองักฤษ-ญ่ีปุ่น 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ี Fukuoka jo 
Gakuin Junior and Senior High 
School 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนม. 4  จ านวน 4  คน 
คุณครู 1 ท่าน 

59 12 พ.ย. 61 
13 พ.ย. 61 
14 พ.ย. 61 
15 พ.ย. 61 

 

วดัเทวราชกุญชรวรวหิาร เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.5/3 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ป.5/4 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ป.5/2 จ านวน 36 คน 
นกัเรียนชั้น ป.5/1 จ านวน 38 คน 
ผูป้กครอง 8 คน ครู 9 คน / ห้อง 

 



 

29 

ล าดับ วนัที่ สถานที่ วทิยากร จ านวนผู้ เข้าร่วมกจิกรรม 
60 15 พ.ย. 61 ชมโขน มูลนิธิศิลปาชีพฯ 

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนยว์ฒันธรรม  
 นกัเรียนชั้น ป.6 จ านวน 145 คน 

ผูป้กครอง 12 คน  ครู 12 คน 
61 14 พ.ย. 61 โครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชด าริ  

จ. เพชรบุรี 
เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/1 จ านวน 38 คน 
ครูจ านวน 3 คน 

62 14 พ.ย. 61 โครงการอมัพวาชยัพฒันานุรักษ ์
จ. สมุทรสงคราม 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/2 จ านวน 36 คน 
ครูจ านวน 3 คน 

63 14 พ.ย. 61 โครงการศึกษาวจิยัและพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ จ. เพชรบุรี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/3 จ านวน 36 คน 
ครูจ านวน 3 คน 

64 14 พ.ย. 61 ศูนยเ์รียนรู้โครงการตามพระราช
ประสงคหุ์บกระพง จ. เพชรบุรี  

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ม.1/4 จ านวน 34 คน
ครูจ านวน 3 คน 

65 19 พ.ย. 61 
20 พ.ย. 61 
21 พ.ย. 61 
22 พ.ย. 61 

ทศันศึกษาท่ี จ.พระนครศรีอยธุยา  เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนม. 2/2  ครู 2 ท่าน 
นกัเรียนม. 2/4  ครู 3 ท่าน 
นกัเรียนม. 2/1  ครู 3 ท่าน 
นกัเรียนม. 2/3  ครู 3 ท่าน 

66 8 - 9 ธ.ค. 61 กิจกรรมดูดาว ท่ีหอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  
จ. ฉะเชิงเทรา 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชมรมดาราศาสตร์
จ านวน 24 คน  ครู 3 ท่าน 

67 11 ธ.ค. 61 จตุัรัสวทิยาศาสตร์ อพวช.  
อาคารจตุัรัสจามจุรี 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.4/4 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ป.4/3 จ านวน 40 คน 
นกัเรียนชั้น ป.4/2 จ านวน 38 คน 
นกัเรียนชั้น ป.4/1 จ านวน 38 คน 
ผูป้กครอง 6 คน  ครู 2 คน / หอ้ง 

68 7 ม.ค. 62 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
กรุงเทพฯ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

นกัเรียนชั้น ป.6/3 จ านวน 36 คน  
นกัเรียนชั้น ป.6/1 จ านวน 36 คน  
นกัเรียนชั้น ป.6/4 จ านวน 38 คน  
นกัเรียนชั้น ป.6/2 จ านวน 36 คน  
ครู 5 คน / หอ้ง 

69 28 ม.ค. 62 
11 ก.พ. 62 

กิจกรรมฝึกมารยาทการรับประทาน
อาหารแบบสากล ท่ีโรงแรมเอเชีย 

นกัเรียนเก่า
มาแตร์เดอี-
วทิยาลยั 

นกัเรียนม. 3/2 และ ม. 3/4 
นกัเรียนม. 3/1 และ ม. 3/3 
ครู 6 คน / วนั  
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ตารางที ่21 : แสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายของนกัเรียนระดบัต่างๆ 
 

กจิกรรม ระดับช้ัน วนัที่ สถานที่ 
1. ค่ายสภานกัเรียน ม.1-ม.6 6 - 8 มิ.ย. 2561 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
2. ค่ายยวุกาชาด ป.5 

16 มิ.ย. 2561 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
 ป.6 
 ป.6 8 ธ.ค. 2561 สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

 ม.1 14 - 16 พ.ย. 2561 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
 ม.2 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
 ม.3 4 - 6  ก.ค. 2561 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 

 ม.4 22 - 24 ส.ค. 2561 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
 ม.5 5 - 7 ก.ย. 2561 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
3. ค่ายปัจฉิมนิเทศ  ม.6 12 - 13 ธ.ค. 2561 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
4. ค่ายวชิาการ : คณิตศาสตร์ ป. 5 19 ม.ค. 2562 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
5. กิจกรรมจิตอาสา ม. 4 1 - 6 ต.ค. 2561 โรงเรียนปิยมาตย ์

 4 - 9 มีนาคม 2562 จงัหวดัพะเยา 
6. กิจกรรมจิตอาสา ม. 4 8 - 13 ต.ค. 2561 บา้นอญัจลา เชียงค า 

  15 - 20 ต.ค. 2561 จงัหวดัพะเยา 
 
2.2 โรงเรียนไดรั้บการอนุเคราะห์จากบุคลากรทอ้งถ่ินท่ีเป็นคุณแม่อาสามาให้ความรู้ดา้นภาษาองักฤษแก่

นักเรียนในระดับประถมศึกษา ในส่วนของระดับมัธยมศึกษา ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาบรรยายความรู้และ
แนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ รวมทั้งการใหค้วามรู้แก่บุคลากรครูและผูป้กครองดงัแสดงในตารางท่ี 22, 23 

 

ตารางที ่22 แสดงกิจกรรมบรรยายขอ้มูลความรู้และแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 
  

ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

1 4 มิ.ย. 61 การบรรยาย ของกิจกรรมคาทอลิก บราเดอร์คฑาวธุ นกัเรียนคาทอลิกมธัยม 
กลุ่มกิจกรรม YCS 

2 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้ On becoming 
a Doctor 

- ผศ.พญ.อรพร ด ารงวงศศิ์ริ 
- แพทยห์ญิงวรมา เกษม
พิพฒัน์ชยั 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 54 คน 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

3 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้ คนทีว ีคนท า
ส่ือ คนท าคอนเสิร์ต อาชีพท่ีไม่ใช่
แค่ความชอบ ค าตอบก่อนเลือก
วชิาชีพ 

คุณวบิูลย ์ลีรัตนขจร 
 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 51 คน 
 

4 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้ Inside - 
Insight - In Psych 

ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 
 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 41 คน 
 

5 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้ Personal 
Shopper and must-have items 

คุณณรงคช์ยั นธีวนาพนัธ์ 
 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 36 คน 
 

6 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้ชีวติการท างาน
ของนกักฎหมาย 

คุณศศิธร แสงจนัทร์ 
 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 46 คน 
 

7 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้ต่อยอด
วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มสู่อาชีพ
ใหม่ในศตวรรษท่ี 21 

- รองศาสตราจารย ์ดร.
เอกวลั ลือพร้อมชยั 
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
สมฤดี จิตประไพ 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 30 คน 
 

8 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้สารพนั 
ค าถาม-ตอบกบัอาชีพวศิวกรหญิง 

- คุณวลิาวณัย ์อติวฒันา-
นนท ์ 
- คุณอรวีร์ รัตนเนตร 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 34 คน 
  

9 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้ 
แพท็ -  “อยากเป็นดีไซเนอร์ตอ้ง
เรียนอะไรบา้ง” 
พิม -  “เล่าเร่ืองการท างานของ
สถาปนิก/อินทีเรีย” 

- คุณปรารถนา (แพท็) 
  เกลียวปฏินนท ์  
- คุณพิม วรรณประภา 
 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 42 คน 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

10 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้ Ladies in 
digital industry: gender equality 

- คุณอญัชลี โตวรรณสูตร 
- คุณจนัทพร นิยมปิติกุล  
- คุณประนิติ ฐิตะวรรโณ 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 37 คน 

11 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้ Cashless 
Society เทรนดม์าแรง มาท าความ
รู้จกักนักบับริษทั True Money ผู้
ใหบ้ริการ e-wallet อนัดบัหน่ึงของ
เมืองไทย 

คุณอชิรา เตาลานนท ์
 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 31 คน 
  

12 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้จบัทาร์เก็ตให้
อยูห่มดัดว้ยส่ือดิจิตอล เขา้ถึง
เป้าหมายดว้ยกลยทุธ์เทคโนโลยี 

คุณชลีพร  จงกมานนท ์
 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 41 คน 
 

13 27 มิ.ย. 61 เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาชีพท่ี
หลากหลายในหวัขอ้ Start Me to 
Start Up 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.   
พชัราวลยั ชยัปาณี 

นกัเรียนชั้นม. 2 - 4 
จ านวน 45 คน 
  

14 29 มิ.ย. 61 กิจกรรมสุขอนามยั เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล ตวัแทนเครือข่าย
ผูป้กครองอนุบาล 

15 2 ก.ค. 61 อบรมการถ่ายภาพใหน้กัเรียนใน
งาน MD Run 2018  

คุณธนตัถ ์สิงหสุวชิ นกัเรียนชั้น ม.5 ท่ี 
อาสาช่วยในงาน 

16 5 ก.ค. 61 กิจกรรมส่งเสริมความสนใจของ
ผูเ้รียนนอกเวลาเรียน 

คุณครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (ท าอาหาร)  

นกัเรียนมธัยมท่ีสนใจ 

17 10 ก.ค. 61 กิจกรรมส่งเสริมความสนใจของ
ผูเ้รียนนอกเวลาเรียน  

คุณครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (งานประดิษฐ์)  

นกัเรียนชั้น ป.1 - 2 
ท่ีสนใจ 

18 24 ก.ค. 61 กิจกรรมคณิตคิดสนุก ตอนหมาก-
กระดาน 

เครือข่ายผูป้กครองประถม นกัเรียนประถมท่ีสนใจ 



 

33 

ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

19 25 ก.ค. 61 กิจกรรมคณิตคิดสนุก ตอนหมาก-
กระดาน 

เครือข่ายผูป้กครองประถม นกัเรียนประถมท่ีสนใจ 

20 31 ก.ค. 61 กิจกรรมวนัภาษาไทย  
“พบครูทอม ค าไทย สร้างแรง
บนัดาลใจในการใชภ้าษาไทยให้
ถูกตอ้ง” 

คุณจกัรกฤต  โยมพยอม นกัเรียนชั้นม. 3 - 5 

21 2 ส.ค. 61 กิจกรรม "อ่านหนงัสือใหค้นพิการ
ทางสายตา" 

คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย นกัเรียนชั้นม. 1 - 6 
 

22 16 ส.ค. 61 การบรรยายพิเศษ “สมรรถนะ และ
ทกัษะการเรียนรู้ในโลกปัจจุบนั” 

ศาสตราจารย ์ดร. กนัตธีร์ 
ศุภมงคล   

นกัเรียนชั้นม. 6 

23 21 ส.ค. 61 กิจกรรม Broadway Vocal Master 
Class  

กลุ่ม Broadway Vocal 
Master Class แนะน าโดย
สถานทูตอเมริกนั 

นกัเรียนชั้นม. 3/3 
เฉพาะกลุ่มท่ีเรียนดนตรี
สากล 

24 21 ส.ค. 61 แข่งขนัตอบปัญหาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

คุณครูกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

นกัเรียนชั้นม. 1 - 6 
ท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

25 21 ส.ค. 61 กิจกรรมคณิตคิดสนุก ตอน บา้น
หมาโฮ่ง 

เครือข่ายผูป้กครองประถม นกัเรียนชั้นม. 1 - 6 
ท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

26 22 ส.ค. 61 กิจกรรมคณิตคิดสนุก ตอน บา้น
หมาโฮ่ง 

เครือข่ายผูป้กครองประถม นกัเรียนชั้นม. 1 - 6 
ท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

27 23 ส.ค. 61 กิจกรรมส่งเสริมความสนใจของ
ผูเ้รียนนอกเวลาเรียน  

คุณครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (งานประดิษฐ์)  

นกัเรียนชั้น ป. 3 - 4 
ท่ีสนใจ 

28 28 ส.ค. 61 กิจกรรมสังคมเป็นสุข ทุกอาชีพ
ช่วยกนั(อาชีพแอร์โฮสเตส และ
นกับิน)  

เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล นกัเรียนชั้นอนุบาล 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

29 28 ส.ค. 61 การแสดงดนตรีคลาสสิกของ
นกัเรียน Music Everlasting 2018 

นกัเรียน Music Everlasting 
2018 

นกัเรียนประถม 4 และ
มธัยม 2 

30 29 ส.ค.61 เครือข่ายผูป้กครองอนุบาลจดั
กิจกรรมสังคมเป็นสุข ทุกอาชีพ
ช่วยกนั (อาชีพพิธีกร)  

คุณครูทีมชั้นอนุบาลและ
เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล 

นกัเรียนชั้นอนุบาล 

31 30 ส.ค. 61 กิจกรรมมคัคุเทศกน์อ้ย ป.6 นกัเรียนชั้น ป.6  เครือข่ายผูป้กครอง 
ประถม 

32 31 ส.ค. 61 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (BE) 

นกัศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนชั้น ม. 6 

33 31 ส.ค. 61 คณะแพทยศาสตร์ วทิยาลยั
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  

นกัศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนชั้น ม. 6 

34 3 ก.ย.61 กิจกรรมสังคมเป็นสุข ทุกอาชีพ
ช่วยกนั (อาชีพทหาร)  

เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล นกัเรียนชั้นอนุบาล 

35 5 ก.ย. 61 กิจกรรมสังคมเป็นสุข ทุกอาชีพ
ช่วยกนั (อาชีพหมอ พยาบาล และ
เภสัชกร)  

เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล 
 

นกัเรียนชั้นอนุบาล 

36 6 ก.ย. 61 กิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อเตรียมความ
พร้อม สู่ระดบัอุดมศึกษา  

ผูป้กครองเครือข่ายระดบั
มธัยมศึกษา 

นกัเรียนชั้นม. 6/1 - 6/5 

37 12  ก.ย. 61 บรรยายพิเศษเร่ือง “อาหาร  
การควบคุมน ้าหนกัและการ
เจริญเติบโตในวยัรุ่น”  

แพทยห์ญิงอรพร   
ด ารงวงศศิ์ริ  

นกัเรียนชั้นม. 2 

38 25 ก.ย. 61 เตรียมความพร้อมนกัเรียนจิตอาสา คุณครูแนะแนว นกัเรียนกลุ่มปิยมาตย ์
เชียงค า จ  านวน 25 คน 

39 5 พ.ย. 61 กิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
อพวช. 

เจา้หนา้ท่ี  
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 2 คน 

นกัเรียน ป. 4 - 6 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

40 12 พ.ย. 61 กิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
อพวช. 

เจา้หนา้ท่ี  
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 2 คน 

นกัเรียน ป. 1 - 3 
 

41 17 พ.ย. 61 การบรรยายพิเศษเร่ือง ระบบการ
สอบเขา้มหาวทิยาลยั ณ ปัจจุบนั 
TCAS 62  

ครูแนะแนว 
ผูป้กครองเครือข่าย 1 คน
ตวัแทนนกัเรียนเก่า 6 คน 

ผูป้กครองชั้น ป. 6 - ม. 6  
ท่ีสนใจ 

42 12 ธ.ค. 61 ฝึกทกัษะการน าเสนอประสบ 
การณ์รายบุคคลจากกิจกรรม 
พิพิธภณัฑส์ะสมความสุขของ
นกัเรียนมธัยม 1 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 3 คน 

นกัเรียน ม. 1/1 
  

43 14 ธ.ค. 61 นกัเรียน ป. 6 พบครูแนะแนว ทีมคุณครูแนะแนว  นกัเรียนชั้นป. 6 

44 7 ม.ค. 62 แนะแนวทุนการศึกษา ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี  

คุณปรางค ์ศุทธรัตน์  
MD 88  

นกัเรียนม. 4 

45 7 ม.ค. 62 ฝึกทกัษะการน าเสนอประสบ 
การณ์จากกิจกรรม “เส้นทาง
สร้างสรรค ์สานฝันสู่การเรียน”  

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 12 คน 

นกัเรียนม. 3 

46 8 ม.ค. 62 การบรรยายหลกัสูตรศิลปศาสตร 
และวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขานวตักรรมบูรณาการ 
(หลกัสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนม. 4 

47 8 ม.ค. 62 ฝึกทกัษะการน าเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม อาชีพสร้าง
สุข บุคคลสร้างแรงบนัดาลใจ 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 6 คน 

นกัเรียนม. 2/1 และ 
ม. 2/4 

48 9 ม.ค. 62 กิจกรรมสาระทอ้งถ่ิน เร่ือง
สถานพยาบาลใกลเ้คียง 

เครือข่ายผูป้กครอง ป. 5 
วทิยากร จากรพ.จุฬาฯ 

นกัเรียนป. 5 



 

36 

ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

49 9 ม.ค. 62 การบรรยายหลกัสูตรวศิวกรรม
ดนตรีและส่ือประสม วทิยาลยั
วศิวกรรมสังคีต สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั  

เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย นกัเรียน ม. 4 
 

50 9 ม.ค. 62 ฝึกทกัษะการน าเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภณัฑ์
สะสมความสุข 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 

จ านวน 3 คน 
นกัเรียนม. 1/2 
  

51 10 ม.ค. 62 การบรรยายคณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

คุณภูริชยา ลิขนะพิชิตกุล นกัเรียนม. 4 

52 11 ม.ค. 62 กิจกรรมเรียนรู้เอกลกัษณ์ไทย ก้าว
ไกลสู่อาเซียน 

เครือข่ายผูป้กครองอนุบาล นกัเรียนอนุบาล 

53 14 ม.ค. 62 World  Language  Day คุณครูกลุ่มสาระวชิา
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียน ป. 1 - ม. 6 

54 22 ม.ค. 62 กิจกรรมถกัไหมพรมดว้ยมือ คุณครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ(งานประดิษฐ์) 

ประถม 1 - 6 

55 22 ม.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมความสนใจนอก
เวลาเรียน (กิจกรรมประกอบอาหาร) 

คุณครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

นกัเรียนมธัยม 

56 22 ม.ค. 62 ฝึกทกัษะการน าเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม อาชีพสร้าง
สุข บุคคลสร้างแรงบนัดาลใจ 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 6 คน 

นกัเรียนม. 2/2 และ 
ม. 2/3 

57 24 ม.ค. 62 กิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อเตรียมความ
พร้อม สู่ระดบัอุดมศึกษา  

นกัเรียนเก่ามาแตร์เดอี
วทิยาลยั 

นกัเรียนชั้นม. 6/1 - 6/5 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

58 29 ม.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมความสนใจของ
ผูเ้รียนนอกเวลาเรียน  

คุณครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ(งานประดิษฐ์)  

นกัเรียนชั้นป. 4 - 6  
ท่ีสนใจ 

59 30 ม.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมความสนใจของ
ผูเ้รียนนอกเวลาเรียน  

คุณครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ(งานประดิษฐ์)  

นกัเรียนชั้นป. 1 - 3  
ท่ีสนใจ 

60 1 ก.พ. 62 การแสดง BUDDING ARTISTS 
2018: มาแตร์เดอีบรรเลงไหมไทย 

อาจารยด์นู ฮนัตระกลู 
วงดุริยางคม์าแตร์เดอีออร์
เคสตรา 

นกัเรียนมธัยม 1 และ 4 

61 5 ก.พ. 62 การบรรยายหลกัสูตรคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ หลกัสูตร
นานาชาติ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ (TEPE) 

เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนมธัยม 5 

62 6 ก.พ. 62 ฝึกทกัษะการน าเสนอประสบการณ์
รายบุคคลจากกิจกรรม พิพิธภณัฑ์
สะสมความสุข 

เครือข่ายผูป้กครองมธัยม 
จ านวน 3 คน 

นกัเรียนม. 1/4 
  

63 27-28 ก.พ. 62 กิจกรรมเติมสุขสู่ใจ 
เติมไฟสู่ฝัน 

คุณครูแนะแนวและนิสิต
ฝึกงานสาขาจิตวทิยาการ
ปรึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

นกัเรียนมธัยม 4 และ 5 
ท่ีสนใจ 

 
ตารางที ่23 : การใหค้วามรู้ส าหรับผูป้กครองและการอบรมบุคลากรครู 

 

ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

1 15 พ.ค. 61 สัมมนาครู เร่ืองการสร้างสันติ วทิยากรท่ีไดรั้บมอบหมาย คุณครูโรงเรียนมาแตร์เดอี 
วทิยาลยั 

2 24 พ.ค. 61 การน าเสนอ เร่ืองการประหยดั
พลงังานไฟฟ้า 

วทิยากรท่ีไดรั้บมอบหมาย คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

3 19 มิ.ย. 61 การอบรม รุ่นท่ี 2 การใชโ้ปรแกรม
วชิาการ 

วทิยากรท่ีไดรั้บมอบหมาย คุณครู 15 ท่าน 

4 3 ก.ค. 61 การอบรมเร่ืองการพฒันาขอ้สอบ
ภาษาไทย  

อาจารยนิ์ตยา ตนัทโอภาส  ครูภาษาไทย 
ระดบัประถม  

5 7 ก.ค. 61 สัมมนาเชิงปฏิบติัการเร่ืองงานวจิยั
ในชั้นเรียน  

ดร.พรพิมล ศุขะวาที  
รศ.ดร.วริษา โอสถานนท ์

คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย  
จ านวน 33 ท่าน 

6 16-17 ก.ค. 61 อบรมการใชเ้คร่ือง AED   ฝ่ายพยาบาล คุณครูท่ีสนใจ 

7 18 ก.ค. 61 อบรมเร่ืองการสอนภูมิศาสตร์ 
ตามหลกัสูตรปรับปรุง 2561 

ดร. รัชนีกร  หงส์พนสั คุณครูกลุ่มสาระวชิา
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

8 19 ก.ค. 61 อบรมการสอนแบบ Problem 
based Learning และActive 
learning 

คุณครูชนินทร   
ปัญญาดิลก 
คุณครูภทัรสุดา   
ยทุธคราม 
คุณครูปริชาติ  รักชา้ง 

คุณครูกลุ่มสาระวชิา
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

9 3 ส.ค. 61 บรรยายพิเศษของเครือข่าย
ผูป้กครองคาทอลิก  

คุณพอ่พงษเ์ทพ  
ประมวลพร้อม 

ผูป้กครองนกัเรียน
คาทอลิกประถม 2 

10 9 ส.ค. 61 บรรยายความรู้ในหวัขอ้ “STOP 
BULLYING เร่ิมไดจ้ากพอ่แม่” 

คุณวรนนัท ์ประเสริฐเมธ 
(นกัจิตวทิยาพฒันาการ) 

ผูป้กครองระดบัชั้น
ประถม 1 - 6 

11 11 ส.ค. 61 
 

การบรรยายพิเศษส าหรับคณะครู
และผูป้กครองคาทอลิก ในหวัขอ้
“พระสมณลิขิต สมเด็จพระ
สันตะปาปา Gaudete et exsultate” 

คุณพอ่มิเกล กาไรซาบาล  
  

ผูป้กครองนกัเรียน
คาทอลิก 
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

12 14 ส.ค. 61 อบรมเร่ืองการสอนวรรณคดีใน
ศตวรรษท่ี 21 

สถาบนัภาษาไทย 
สิรินธร จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
7 ท่าน 

13 25 ส.ค. 61 การน าเสนอ ทางเลือกหลากหลาย
ในอุดมศึกษา ในท่ีประชุมคณะ 
อนุกรรมการวิชาการ นกัเรียนเก่า 

นกัเรียนเก่า คณะอนุกรรมการวชิาการ
ศิษยเ์ก่าโรงเรียนและ
ผูแ้ทนคุณครู 

14 27 ส.ค. 61 สัมมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
แนะแนวทางการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ จดัโดยส านกังานก.พ. 

ส านกังาน ก.พ. คุณครูสถาพรและนกัเรียน
มธัยม 6 จ  านวน 2 คน 

15 29 ส.ค. 61 อบรมเร่ืองการใช ้ Office 365 โดย
คุณครู IT ท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์
นกัเรียนมธัยม ชั้น 4 

คุณครูฝ่าย IT  ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 

ครูการงานฯ  

16 14 ก.ย. 61 ศึกษาดูงาน Good Society Expo 
คร้ังท่ี 2 ท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

คุณครูจ านวน 46 ท่าน 

17 22 ก.ย. 61 การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
2561 ของสมาคมครูโรงเรียน
คาทอลิกแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคม 
คุณพอ่ชาญชยั ทิวไผง่าม 
นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

คุณครูโรงเรียนคาทอลิก 

18 25 ก.ย. 61 ศึกษาดูงานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีการไฟฟ้านครหลวง 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

คุณครูจ านวน 16 ท่าน 

19 26 ก.ย.61 ประชุมระดมความคิด เร่ือง 
" แนวทางการพฒันาฐานขอ้มูล
งานวจิยัทางการศึกษาเพื่อรองรับ
การพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ 
-ชาติ ระยะ 20 ปี " ท่ีส านกัวจิยัและ
พฒันาการศึกษาและส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีส านกัวิจยัและ
พฒันาการศึกษาและ
ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

คุณครูสิริรัตน์ 
คุณครูขวญักลา้  
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ล าดับ วนัที่ กจิกรรม วทิยากร จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

20 30 ก.ย. - 
2 ต.ค. 61 

อบรมครูผูน้ า  Brother John D’Cruz  คุณครูทีนามารี และคุณครู
รวม 36 คน  

21 3 ต.ค. 61 อบรมการจดัการชั้นเรียน โดยใช้
บทเพลงและค าคลอ้งจอง 

คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย คุณครูอนุบาล 

22 10 ต.ค. 61 ศึกษาดูงานศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

คุณครูจ านวน 10 ท่าน 

23 2 พ.ย. 61 แบ่งปันในหวัขอ้ จิตวญิญาณครู
โรงเรียนคาทอลิกในหลกัสูตรผูน้ า
การศึกษาคาทอลิก 

คุณครูสิริรัตน์ คุณครูวชิญา
พร คุณครูฐิติกร และคุณครู
อาดิล  

คุณครูโรงเรียนคาทอลิก
ในหลกัสูตรผูน้ าการศึกษา
คาทอลิก 

24 24 พ.ย. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการฯ 
หวัขอ้“การพฒันาการเรียนการสอน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้”   

คุณครูม. 1 - 3 คณะอนุกรรมการวชิาการ
ฯ และคุณครูระดบัชั้น 
ม. 1 - 3 

25 14 ธ.ค. 61 การพฒันาบุคลากรกลุ่มสาระพล
ศึกษา สุขศึกษา  

ผศ.ดร.สมบติั  อ่อนศิริ คุณครูกลุ่มสาระพลศึกษา 
สุขศึกษา  

26 20 ธ.ค. 61 โครงการสัมมนาวชิาการเชิง
ปฏิบติัการการบูรณาการองค์
ความรู้และการจดัการเรียนการ
สอนเชิงรุก(Active Learning)
ส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ครูกฤตนุและครูทศพล  

27 6 มี.ค. 62 อบรมหวัขอ้“การปฐมพยาบาลเด็ก” คุณครูราตรี อุ่นใจ คุณครูระดบัอนุบาล 

28 13 มี.ค. 62 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์และคณะวทิยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คณาจารยข์องมหาวทิยาลยั คุณครูท่ีไดรั้บมอบหมาย  
จ านวน 92 ท่าน 

29 22 มี.ค. 62  อบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การสร้าง 
สรรคง์านกระดาษเพ่ือใชใ้นชั้นเรียน 

ครูชญานุช ชูชาติ และ      
ครูองัศิกา ศิริโอภาสกุล 

คุณครูระดบัอนุบาล  
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นอกจากน้ีโรงเรียนเห็นความส าคญัของการพฒันาจิตจึงสนบัสนุนให้มีกิจกรรมการฟ้ืนฟูจิตใจและปฏิบติั
ธรรมส าหรับนกัเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้การใชส้มาธิในการเรียนและการปฏิบติัตนเป็นคนดีของ
สังคม โดยบาทหลวง พระสงฆ ์และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นศาสนา ดงัแสดงในตารางท่ี 24 และ 25 
 

ตารางที ่24 :  กิจกรรมการฟ้ืนฟูจิตใจและปฏิบติัธรรมของนกัเรียน 
 
 

ล าดับ วนั/เดือน/ปี กจิกรรม สถานที่ 
1 28 - 30 มิ.ย. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม. 6 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
2 29 มิ.ย. 2561 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม. 6 ส านกัสงฆแ์ทนวนัดี เจริญสุข 
3 20 - 22 มิ.ย. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม. 4 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
4 22 มิ.ย. 2561 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม. 4 วดัญาณเวศกวนั  นครปฐม 

วดัสนามใน         นนทบุรี 
วดัเทพลีลา          กรุงเทพฯ 
วดัป่าเจริญราช    กรุงเทพฯ 

5 7 ก.ค. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ป. 5 - 6  โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
6 2 – 4 ส.ค. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม. 5 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
7 2 – 4 ส.ค. 2561 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม. 5 บา้นไรวา บางพระ ชลบุรี 
8 3 ส.ค. 2561 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม. 5 วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร 
9 3 ส.ค. 2561 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม. 5 วดัชลประทานรังสฤษด์ิ 
10 3 ส.ค. 2561 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม. 5 วดัธรรมมงคล   
11 16 – 18 ส.ค. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม. 2 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
12 17 ส.ค. 2561 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม. 2 วดัชลประทานรังสฤษด์ิ   
13 30 ส.ค - 1ก.ย. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม. 3 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
14 31 ส.ค. 2561 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม. 3 วดัประยรูวงศาวาส  
15 1 ก.ย. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจและรับศีลอภยับาป ป. 2 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
16 2 ก.ย. 2561 พิธีมิสซารับศีลมหาสนิทคร้ังแรก ป.2 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
18 17 - 19 ม.ค. 2562 ฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก ม. 1 บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
19 18 ม.ค. 2562 ปฏิบติัธรรมนกัเรียนพุทธ ม. 1 พุทธมลฑล นครปฐม 

 
 

หมายเหตุ : นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  มิไดมี้การปฏิบติัธรรม แต่เปล่ียนรูปแบบเป็น ทศันศึกษาเชิงศาสนา 
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ตารางที ่25 : กิจกรรมการฟ้ืนฟูจิตใจและปฏิบติัธรรมของบุคลากร 
 
 

ล าดับ วนั/เดือน/ปี กจิกรรม สถานที่ 
1 20 - 23 เม.ย. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจครูคร้ังท่ี 1 โดย พญ.อมรา  มลิลา บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
2 24 -  27 พ.ค. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจครูคร้ังท่ี 2 โดย พญ.อมรา  มลิลา บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
3 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจครูคร้ังท่ี 3 โดย พญ.อมรา  มลิลา บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
4 21 - 23 มิ.ย. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจครูคร้ังท่ี 4 โดย ซ.สมจิตร์ ครองบุญศรี ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน 

ลาดกระบงั 
5 11 - 13 ก.ค. 61 ฟ้ืนฟูจิตใจผูบ้ริหารโรงเรียนอุร์สุลิน ท่ีบา้นดอยเรยนีา จ.เชียงใหม่ 
6 26 - 29 ก.ค. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจครูคร้ังท่ี 5 โดย ซ.รวงกาญจนา ชินะผา บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
7 2 -  5 ส.ค. 2561 ฟ้ืนฟูจิตใจครูคร้ังท่ี 6 โดย ซ.รวงกาญจนา ชินะผา บา้นเพชรส าราญ หวัหิน 
8 23 ก.ย. 2561 

 
กิจกรรมครอบครัวคาทอลิก พบพระในทุกส่ิง วดัพระหฤทยัแห่งพระเยซูเจา้ 

ศรีราชา 
9 19 - 20 ม.ค. 2562 ฟ้ืนฟูจิตใจครอบครัวคาทอลิก ศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชัน่ 

มวกเหล็ก 
 
10. สภาพชุมชนโดยรวม 

10.1   อาชีพหลกัของชุมชน คือ    
 รับราชการ  คา้ขาย    รัฐวสิาหกิจ 
 รับจา้ง  ไม่มีอาชีพ     อ่ืน ๆ (ระบุ) …ธุรกิจส่วนตวั… 

10.2  ศาสนาท่ีชุมชนนบัถือ คือ    
 พุทธ   คริสต ์    อิสลาม 
 ฮินดู   ซิกข ์    อ่ืน ๆ……………………….. 

10.3  อาชีพหลกัของผูป้กครองส่วนใหญ่ คือ    
 รับราชการ    คา้ขาย     รับจา้ง   
 ไม่มีอาชีพ  ไม่มีอาชีพ     อ่ืน ๆ (ระบุ) …ธุรกิจส่วนตวั… 

10.4  ศาสนาท่ีผูป้กครองส่วนใหญ่นบัถือ คือ    
 พุทธ   คริสต ์    อิสลาม 
 ฮินดู   ซิกข ์    อ่ืน ๆ……………………….. 

 

  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มีอายุครบ 91 ปี เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เป็นโรงเรียนท่ีรู้จกัของ
ชุมชนทั้งในบริเวณใกลเ้คียงและในสังคมทัว่ไป โรงเรียนสร้างและพฒันาคนให้กบัสังคมมาชา้นาน มีปฏิสัมพนัธ์
กบัชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ประกอบกบัตั้งอยูท่่ามกลางศูนยก์ารคา้ อาคารพาณิชย ์ธนาคาร หน่วยงานราชการ
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และรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล วดั โบสถ ์และสวนสาธารณะอยูใ่กลเ้พียงพอท่ีจะสามารถเดินถึงได ้ ดงันั้นโรงเรียนจึง
มีโอกาสร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการจดักิจกรรม อาทิเช่น การจดักิจกรรมทางดา้นศาสนกิจ ณ วดัปทุมวนา
ราม การร่วมดูแลความปลอดภยักบัชุมชนถนนหลงัสวนโดยมีผูก้  ากบัสถานีต ารวจนครบาลลุมพินีและผูอ้  านวยการ
เขตปทุมวนัสนบัสนุน ดว้ยการส่งเจา้หน้าท่ีมาร่วมประชุมทุกคร้ัง  ไดรั้บการบริการจากสภากาชาดไทย  มีโอกาส
ศึกษาระบบธุรกิจจากกิจการธุรกิจใหญ่-เล็กรอบโรงเรียน และจากอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ท่ีมีความทนัสมยั
ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์   ในด้านการดูแลด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภยัโรงเรียนได้รับบริการอย่าง
ใกล้ชิดจากสถานีต ารวจนครบาลลุมพินี  และได้รับการบริการฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีจากโรงพยาบาลต ารวจ 
นอกจากน้ีสมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนมาแตร์เด
อีวิทยาลยั และมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยั ไดใ้ห้ความช่วยเหลือโรงเรียนทั้งในดา้นวิชาการ การพฒันาบุคลากร การ
พฒันาอาคารสถานท่ี การร่วมให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนสวสัดิการแก่
บุคลากรครู อีกทั้งยงัร่วมกบัโรงเรียนในการประกอบกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่ผูย้ากไร้ดอ้ยโอกาสในสังคม อาทิ 
กิจกรรมท่ีจดัต่อเน่ืองของสมาคมนักเรียนเก่าฯ ในการบริหารสถานพฒันาเด็กก่อนวยัเรียน “บา้นเทพ” ในชุมชน
แออดัสวนออ้ย คลองเตย ทั้งในดา้นการด าเนินการและงบประมาณ รวมทั้งรวบรวมเส้ือผา้และของใชท่ี้มีคุณภาพดี
ทั้งท่ีเป็นของใหม่และของใชแ้ลว้มาจดัจ าหน่ายเป็นบริการแก่ชุมชน เพื่อน ารายไดไ้ปช่วยสถานพฒันาเด็กก่อนวยั
เรียนแห่งน้ี สมาคมฯยงัไดจ้ดัแพทยแ์ละอาสาสมคัรซ่ึงลว้นเป็นนกัเรียนเก่าร่วมเยี่ยมโรงเรียนนอ้งเพื่อตรวจสุขภาพ
พร้อมกบักิจกรรมของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับกิจกรรมท่ีสมาคมผูป้กครองและครูฯ จดัต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2536  คือ การท่ีสมาชิกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั  ซ่ึงเป็นแพทย ์ทนัตแพทย ์และ
เภสัชกร ได้ตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่นักเรียนในโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง ณ อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดั
ราชบุรี ในวนัรัฐธรรมนูญของทุกๆ ปี   
 ปัจจุบนัโรงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครองนักเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดงัน้ี  เครือข่ายระดบั
อนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 2   เครือข่ายระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6   เครือข่ายระดับมัธยมศึกษา   เครือข่าย
ผูป้กครองคาทอลิก  นอกจากน้ีมีคุณแม่อาสาประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 จดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  สนับสนุนพฒันาทกัษะชีวิตและเสริมประสบการณ์ให้นกัเรียน และดูแลห้องเรียนส่งเสริมการอ่าน 
ภาษาองักฤษทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 
11. รางวลัทีโ่รงเรียนได้รับ  

จากความสามารถในการพฒันาตนเองให้มีประสิทธิภาพและรักษาระดบัคุณภาพของนกัเรียนอยูเ่สมอท าให้
โรงเรียนมาแตร์เดอีไดรั้บรางวลัการจดัการศึกษาในรอบ 10 ปี ดงัเช่น 
 1. รางวลัชนะเลิศ จากโครงการ “ขยะทัว่ทิศ มลพิษทัว่โลก” ซ่ึงเป็นโครงการเก่ียวกบัการน าเสนอโครงการ
ด้านส่ิงแวดล้อมในโครงการแฟนต้ายุวฑูตแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 13 ประจ าปี 2550 - 2551 จดัโดยส านักงาน
ส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็กเยาวชน ผูด้้อยโอกาส คนพิการและผูสู้งอายุ (สท.) ร่วมกบั บริษทัไทยน ้ าทิพย ์
จ  ากดั บริษทัหาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัโคคา-โคลา ประเทศไทย จ ากดั 
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 2. การรับรองจากสานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (ปี 2544 ถึง 2548) ในระดบัดีมาก 
 3. การรับรองจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดบัการศึกษาปฐมวยั และการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบท่ี 2 (ปี 2549 ถึง 2553) เม่ือวนัท่ี 28 - 30 มกราคม  
2551 ในระดบัดีมาก 
 4. ไดรั้บเกียรติบตัรการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2551 ตามเกณฑท่ี์ 
ก าหนด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับเหรียญเงิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดรั้บเหรียญเงิน และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ไดรั้บเหรียญทองแดง เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2552 

5. ไดรั้บประกาศเกียรติคุณ เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์น
การรับผดิชอบต่อสังคม จากโครงการ Young CDG Writer Awards คร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2552  
  6. ไดรั้บประกาศเกียรติคุณ เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์น
การรับผดิชอบต่อสังคม จากโครงการ Young CDG Writer Awards คร้ังท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 
  7. ไดรั้บเกียรติบตัรการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 ตามเกณฑท่ี์ 
ก าหนด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดรั้บเหรียญทอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดรั้บเหรียญทอง และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ไดรั้บเหรียญทอง เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2553 
 8. ไดรั้บเกียรติบตัรการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 ตามเกณฑท่ี์ 
ก าหนด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดรั้บเหรียญทอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดรั้บเหรียญทอง และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ไดรั้บเหรียญทอง เม่ือวนัท่ี 6 กรกฏาคม 2555 
 9. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการตอ้นรับรัฐมนตรีต่างประเทศและผูบ้รรยายเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ประกอบกิจกรรมการใช้ IT เพื่อการศึกษาของประเทศไทย ในการประชุมรัฐมนตรีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
ด้าน ICT เพื่ อการศึกษา  Asia - Pacific Ministerial Forum on ICT in Education (AMFIE) 2012 โดยกระทรวง 
ศึกษาธิการร่วมกบัส านกังานยเูนสโก กรุงเทพมหานคร เป็นเจา้ภาพจดังาน เม่ือวนัท่ี 9 - 11 กนัยายน 2555 
  10. ไดรั้บเกียรติบตัรเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ีมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาปฐมวยั และการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัดีมาก จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ปีงบประมาณ 2555 - 2557 
  11. การรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาปฐมวยั และการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) เม่ือวนัท่ี 17 – 19 
ธนัวาคม 2555 ในระดบัดีมาก 
  12. ไดรั้บเกียรติบตัรการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดรั้บเหรียญเงิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดรั้บเหรียญเงิน และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ไดรั้บเหรียญทองแดง เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 
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 13. โรงเรียนไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนโดยหน่วยงานตน้สังกดั คือ ส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2558 ผลการประเมินทั้งในระดบั 
การศึกษาปฐมวยั และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
 14. ไดรั้บเกียรติบตัรการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดรั้บเหรียญทอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดรั้บเหรียญเงิน และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ไดรั้บเหรียญทองแดง เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 
 รางวลัดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน ซ่ึงตระหนกัดีถึงคุณค่าและพร้อมท่ี
จะช่วยกนัรักษาภาพลกัษณ์เช่นน้ีใหค้งอยูต่ลอดไป 
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ส่วนที ่2  
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนไดด้ าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา  2561 เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย

ของการจดัการศึกษาโดยมีแผนพฒันาโรงเรียนประจ าปี  2561 - 2565 เป็นแผนแม่บท ท่ีสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์
การศึกษาคาทอลิก มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  และมาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2561   รวมทั้งหมดจ านวน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่  มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก   มาตรฐานด้านกระบวนการบริการและการจัดการ  มาตรฐานด้านการจัด
ประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  รวมทั้งหมดจ านวน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 
มาตรฐานที ่1   ด้านคุณภาพเด็ก 
ระดับคุณภาพ  :   ยอดเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และ กิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้เด็กบรรลุตามประเด็นการพิจารณา
ของมาตรฐานท่ี 1  โดยด าเนินการดงัน้ี 

   โรงเรียนมีกระบวนการพฒันาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัย
ท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได้ โดยให้ความส าคญัทางดา้นโภชนาการ ซ่ึงเด็ก ๆไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัอาหาร
ประเภทต่าง ๆ ในเร่ืองคุณประโยชน์และโทษของอาหารประเภทต่างๆ จากหน่วยการเรียน และจดัให้เด็กไดรั้บ
ประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ จดัอาหารกลางวนัท่ีครบหมวดหมู่ในปริมาณเหมาะสมตามวยั มีการดูแลให้
เด็กด่ืมนมเป็นประจ าทุกวนัอยา่งสม ่าเสมอ โดยมุ่งเน้นเร่ืองการด่ืมนมจืด และลดปริมาณความหวานในอาหารท่ีจดั
ให้แก่นกัเรียนและฝึกให้เด็ก ๆ รับประทานผกัและผลไม ้ มีการจดักิจกรรมวนัสุขอนามยั  โดยเครือข่ายผูป้กครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการแนะน าสุขลักษณะท่ีดีในการใช้ห้องน ้ าประเภทต่าง ๆ การดูแลความสะอาดร่างกาย          
การลา้งมืออยา่งถูกวิธีหลงัจากการเขา้ห้องน ้ าและก่อนการรับประทานอาหาร  สาธิตการแปรงฟันท่ีถูกวิธีและฝึก
ปฏิบติัจริงในการแปรงฟันหลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั  มีการชัง่น ้ าหนกัและวดัส่วนสูงภาคเรียนละ 2  คร้ัง 
มีการตรวจเช็คสุขภาพตาโดยคุณครูพยาบาล   มีการตรวจเช็คฟันโดยผูป้กครองท่ีเป็นทนัตแพทย ์ มีการฉีดวคัซีน
ต่างๆโดยไดรั้บการอนุญาตจากผูป้กครอง  ซ่ึงบนัทึกไวใ้นแฟ้มประวติัสุขภาพของนกัเรียนแต่ละคน   นอกจากน้ี
หลังเคารพธงชาติจะมีกิจกรรมการเคล่ือนไหวออกก าลังกายพร้อมกันทุกวนั  มีการท าโยคะ และBrain  Gym  
สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน โรงเรียนจดัหาอุปกรณ์ ซ่อมแซม สนามเด็กเล่นใหมี้ความปลอดภยั สะดวก พร้อมใชง้านอยู่
ตลอดเวลา ไม่มีจุดท่ีเป็นอนัตราย เด็ก ๆไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัในการเล่นเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อลดอุบติัเหตุ
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อนัตรายจากการเล่น  มีกฎ กติกา ขอ้ตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภยั หลีกเล่ียงจากอันตราย  ภายในห้องเรียน   
มีมุมการเรียนรู้เสรีเพื่อฝึกทกัษะการใช้กลา้มเน้ือมดัเล็กด้วยการร้อยลูกปัด  ต่อบล็อก และเกมการศึกษา เป็นตน้      
มีกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ในวิชาพลศึกษาและนาฏศิลป์ไทย  มีการจดักิจกรรมกีฬาซิสเตอร์
แอนเจลาเพื่อพฒันาทักษะการเคล่ือนไหวและประสานสัมพนัธ์มือกบัตาผ่านกิจกรรมและเกมกีฬาท่ีหลากหลาย   
และเพื่อให้เด็กได ้ ผอ่นคลายเป็นการปรับสมดุลทางอารมณ์โรงเรียนจดัให้มีเคร่ืองเล่นสนามให้เด็กเกิดความรู้สึกดี
จากการเล่น และในหอ้งเรียนมีของเล่นท่ีหลากหลายในมุมเสรีต่างๆ เป็นการพฒันาอารมณ์จิตใจ ให้เด็กรู้จกัควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ เช่น  อารมณ์สนุกสนาน เสียใจ  ผดิหวงั  ฝึกให้รู้จกัแบ่งปันของเล่น  การเล่นจึงท าให้
เด็กมีความแจ่มใส นอกจากนั้นครูจดักิจกรรมให้เด็กปฏิบติัจริงในกิจกรรมประกอบอาหารหรือการแสดงบทบาท
สมมติตามหน่วยการเรียน  การใหโ้อกาสเด็กมาเล่าผลงานของตนเองในการเรียนรู้และการจดัแสดงผลงานท่ีเกิดจาก
ความภาคภูมิใจของเด็ก  ครูจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองผ่านการเรียนรู้ใน
วชิาศิลปะ และกิจกรรมโยคะ  การฝึกมารยาทไทย  กิจกรรมวนัไหวค้รูโดยครูฝึกให้นกัเรียนเขา้ใจในเหตุผลของการ
ปฏิบติัแบบ    มีกติกา  รู้จกัอดทน รอคอยอย่างมีสติและมีสมาธิ  นอกจากน้ีการร่วมกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน 
ตลอดจนกิจกรรม Family Day นักเรียนได้ฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองและรู้บทบาทในการปฏิบัติตนตามล าดับ
ก่อนหลงั เด็กๆไดร่้วมกิจกรรมมาออกก าลงักายกนัเถิดส่งเสริมให้เกิดความมัน่ใจและกลา้แสดงออกจากการเป็น
ผูน้ าท าท่าทางประกอบเพลงทุกเช้า   กิจกรรมเวทีของฉันท่ีเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถตามความสนใจ
ให้กบัเพื่อนชม   ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโดยให้นกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น  การอ่านหนงัสือ  การเล่า
นิทาน หรือเล่าประสบการณ์ท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั  รวมทั้งจดักิจกรรมให้นกัเรียนแสดงออกถึงความกตญัญูต่อ
บุพการีในวนัแม่และวนัพ่อแห่งชาติดว้ยการฝึกให้นกัเรียน ร้องเพลง ท่องค าคลอ้งจองประกอบท่าทางและกล่าวขอ้
ตั้งใจในการท าความดี  การจดัประสบการณ์แบบปฏิบติัการทดลอง เป็นการฝึกให้นกัเรียนน าเสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้
อย่างมีเหตุผลและการให้นักเรียนน าเสนอส่ิงท่ีไปสืบค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการเรียนรู้แบบโครงการ (Project  
Approach) ทั้งในชั้นเรียนและในห้องนิทรรศการประจ าปีของโรงเรียน ตลอดจนการแสดงออกถึงการเรียนรู้ของ
นกัเรียนตลอดปีการศึกษาในกิจกรรมการแสดงวนัปิดภาคเรียนซ่ึงแสดงให้เห็นภาวะการเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีนกัเรียน
ปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี มีความมัน่ใจและกลา้พูดกลา้แสดงออก  นอกจากน้ีโรงเรียนมีการจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
ความมีวินัยในตนเองและ   รู้จกัช่วยเหลือตนเองผา่นการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั เช่น การรับประทานอาหารดว้ย
ตนเอง การเขา้ห้องน ้า  การแปรงฟัน  การเก็บของเม่ือเสร็จส้ินจากการท ากิจกรรม  การต่อแถวรับนมและเติมอาหาร 
การเดินตามล าดบัแถว เป็นตน้ ครูปลูกฝังให้เด็กรู้จกัความประหยดัพอเพียงโดยการน าเร่ือง  เศรษกิฐพอเพียงมา
บูรณาการในแผนการจดัประสบการณ์  มีการจดัคาบเรียนมารยาทไทยในทุกวนัศุกร์ ท าให้เด็กไดเ้รียนรู้และปฏิบติั
ตนตามวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น  การไหว ้การกราบ การรับของจากผูใ้หญ่ การรับประทานอาหาร และ
การเดิน อีกทั้งมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กไดเ้ล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นผ่านกิจกรรมวนั Family 
Day การท ากิจกรรมกลุ่มย่อย-กลุ่มใหญ่ในห้องเรียน และการเรียนการสอนแบบ Project Approach นอกจากน้ี
นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวนัส าคญัต่างๆ และเขา้ร่วมกิจกรรมส าคญัทางศาสนา  การจดักิจกรรมสังคมสงเคราะห์   
ท่ีส่งเสริมให้เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม รู้จกัแบ่งปันและช่วยเหลือผูอ่ื้นในโอกาสต่างๆ  เช่น  บริจาคเงินคนจน  
การบริจาคตุ๊กตาในวนัพระคริสตสมภพ  และเพื่อพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐานและ
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แสวงหาความรู้ได้ ครูจึงจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยมี Big Picture และ Reflection  เป็นการฝึกทกัษะในการตั้งค  าถามและตอบค าถาม
ในส่ิงท่ีสนใจ  โดยใช้หลักการของ See – Judge – Act ด้วยกรอบความคิดแบบ Induction โดยให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ก่อนน าไปสู่สาระการเรียนรู้  ท าให้เด็ก ๆ เกิดความคิดรวบยอดเหมาะสมกบัวยั   นอกจากนั้นเด็ก ๆ 
ได้เรียนรู้ส่ิงท่ีสนใจอยากรู้  การสืบค้นด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นท าให้เด็ก ๆ ได้พฒันา
ความสามารถในการคิด  แกปั้ญหา  และเช่ือมโยงกบัการใชชี้วิตจริง  นอกจากน้ีไดจ้ดัการเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรมท่ี
ง่าย ๆ ดว้ยส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีกิจกรรมพฒันาทกัษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์และกิจกรรมการทดลองให ้  
เด็ก ๆ เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  รู้จกัการสังเกต  คาดคะเน  ลงมือท า  จดบันทึก  และน าเสนอได้
เหมาะสมกบัวยั  มีกิจกรรมมุมต่างๆในห้องเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ เช่น มุมบล็อค     
มุมธรรมชาติ  มุมครัว  มุมภาษา  มุมคณิตศาสตร์  คุณครูและเด็กมีกิจกรรมสนทนาระหว่างเร่ิมตน้กิจกรรมของแต่
ละวนัในหวัขอ้เก่ียวกบัการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัและเหตุการณ์พิเศษของแต่ละวนั  การเล่าเร่ืองจากประสบการณ์
เดิมในแต่ละเร่ืองท่ีได้เรียนรู้  เด็กมีโอกาสน าเสนอความคิดและการปรับการใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสม  
นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมรักการอ่านเพื่อฝึกการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังจากหนงัสือท่ีเด็กสนใจ และเปิดโอกาสให้เด็ก
ไดส้นทนาตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองราวในหนงัสือ  เป็นการฝึกทกัษะการส่ือสารและสะทอ้นความคิดและความรู้สึก  
นอกจากน้ีแล้วยงัมีกิจกรรมยืมหนังสือกลับบ้าน  ซ่ึงเด็กๆสามารถเลือกหนังสือท่ีสนใจไปอ่านท่ีบ้านร่วมกับ
ผูป้กครองเป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว  และคุณครูมีการจดักิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้เด็กไดแ้สดงออกอยา่ง
อิสระผา่นการคิดริเร่ิมสร้างสรรคต์ามจินตนาการของตนเอง  ซ่ึงเด็กๆมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจอยา่ง
น้อยวนัละ 1 - 2 กิจกรรม เช่น กิจกรรมวาดภาพระบายสี สีน ้ า สีเทียน สีดินสอ ไดแ้ก่ หยดสี เป่าสี ระบายสี จุ่มสี 
ละเลงสีดว้ยมือ  กิจกรรมป้ัน ไดแ้ก่ ป้ันแป้ง ป้ันดินน ้ ามนั กิจกรรมประดิษฐ์จากเศษวสัดุต่าง ๆ และของเหลือใช ้
ไดแ้ก่ ประดิษฐท่ี์ใส่ของ  ประดิษฐม์งกุฎจากจานกระดาษ  ประดิษฐชุ์ดใหตุ้ก๊ตาจากเศษผา้  เป็นตน้ 
 

ผลการด าเนินงาน  
จากการประเมินพบวา่ 

1. ร้อยละ 94.34 ของเด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของตนเอง

ไดอ้ยูใ่นระดบัดี 

2. ร้อยละ 99.53 ของเด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยูใ่นระดบัดี                                                                                                                              
3. ร้อยละ 99.95 ของเด็กมีพฒันาการของนกัเรียนทางดา้นสังคมอยูใ่นระดบัดี  
4. ร้อยละ 97.79 ของเด็กมีพฒันาการของนกัเรียนทางดา้นสติปัญญา อยูใ่นระดบัดี       

 

จุดเด่น 
 เด็กๆ มีพฒันาการดา้นร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นท่ีน่าพอใจ ทกัษะการเคล่ือนไหวและการฝึกฝนให้
เกิดมีทกัษะต่างๆ เป็นไปดว้ยดี สามารถใช้ทกัษะต่าง ๆไดอ้ย่างคล่องแคล่ว จนกล่าวได้วา่ เป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน     
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนและสามารถหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  อุบติัเหตุ  ภยั และส่ิงเสพติดได ้ 
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เด็ก ๆ มีความร่าเริง แจ่มใส มัน่ใจและกลา้แสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมกบัวยั      
มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง พอใจในการมีส่วนในการรณรงค์ให้พี่ ๆ มธัยมศึกษาร่วมแบ่งปันให้ผูย้ากไร้ ในเทศกาล
พระคริสตสมภพ  เด็กๆ ช่ืนชมดนตรีและศิลปะ เรียนรู้ท่ีจะรักธรรมชาติ   มีวินยั  รับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  เล่น
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เช่ือฟังค าสอนของพอ่แม่และครูอาจารย ์ มีพฒันาการดา้นสติปัญญา รู้จกัสังเกต แยกแยะ 
เช่ือมโยง และตั้งค  าถามจากการสังเกตและความอยากรู้อยากเห็นน าสู่การแสวงหาค าตอบ  มีความสุขเม่ือได้ร่วม 
Project Approach ในกิจกรรมการเรียน เร่ิมมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นรากฐาน
ส าคญัของ STEM  และท่ีส าคญัเด็ก ๆมีพื้นความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ท่ีน าสู่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์   
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 การพฒันาความมีวินัยในตนเอง สามารถรักษาเวลา รู้จกัฟังผูอ่ื้น มีสมาธิจดจ่อ รวมทั้งความสนใจและ
กระตือรือร้นในการอ่าน 
 
มาตรฐาน 2 กระบวนการบริการและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :    ยอดเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนด าเนินการบริหารและจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีครอบคลุม ด้านวิชาการ ดา้นครูและบุคลากร 
ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนรู้ และดา้นระบบประกนัคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการก ากบัติดตามการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีโรงเรียนจดัหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยั โดยครูไดศึ้กษาหลกัสูตรปฐมวยั ท า
ความเขา้ใจในปรัชญา หลกัการ เป้าหมาย สาระการเรียนรู้  การเช่ือมโยงความรู้ และมีการวิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยั
ร่วมกนั และมีการประชุมเพื่อจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั ครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น 
เพื่อสอดคลอ้งกบับริบททอ้งถ่ิน ผ่านกิจกรรมรวมพลงัสร้างสรรค์การเรียนรู้  โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ MDLC 
ผ่านกระบวนการ See-Judge-Act ท่ีเป็นกระบวนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ว่าเรียน
อะไร เรียนรู้ไดอ้ยา่งไร มีมุมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ  กระตุน้ทกัษะกระบวนการคิด  ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ และ มีใบงาน มีส่ือการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย
สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล  นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการน าส่ือมาเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน ๆ  ซ่ึงนกัเรียน
แต่ละคนจะมีการเรียนรู้ไดแ้ตกต่างกนั และไตร่ตรองส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ เพื่อสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  โดยมีครูผูส้อน
ท่ีมีคุณภาพ ผ่านการศึกษาปฐมวยั 8 คน ประถมศึกษาและความถนัด  2 คน ซ่ึงทุกคนผ่านการอบรมทางด้าน
การศึกษาปฐมวยั คิดเป็นอตัราส่วน ครู : นกัเรียน เป็น 1 : 12  จึงมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม และในปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนจดัให้มีโครงการครูอนุบาลมืออาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการจดั
หลกัสูตร การจดัประสบการณ์และการประเมิน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคล มีกิจกรรมเล่าสู่กนัฟัง
ท่ีส่งเสริมให้ครูพฒันาตนเองด้านวิชาการอยู่เสมอจากการอ่านหนังสือ บทความหรืองานวิจยั และน าความรู้มา
แบ่งปันในการประชุมทุกเดือนเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกนัในระดบัชั้นและกิจกรรมเรียนสู่การปฏิบติัท่ีครู
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เลือกประเด็นปัญหาหรือหัวข้อท่ีสนใจอยากพฒันาแล้วเชิญวิทยากรมาจดัอบรมให้ความรู้ในโรงเรียน และยงั
ส่งเสริมใหค้รูเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ภายนอกอยูเ่สมอ  โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน
และภายภายนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน มีพื้นท่ีกวา้งขวาง
เพียงพอ สะดวกในการเคล่ือนไหวและท ากิจกรรม  มีห้องเรียน หอ้งอาหาร หอ้งสมุด สนามเด็กเล่น หอประชุม และ
ห้องน ้ าท่ีเพียงพอต่อเด็ก มีความสะอาด สวยงาม ถูกสุขลกัษณะและมีความปลอดภยั มีการตรวจสอบเพื่อการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอยูเ่สมอ  เด็ก ๆ สามารถใชพ้ื้นท่ีในการท ากิจกรรมไดอ้ยา่งเป็นสุข สนุก  สามารถท ากิจกรรมเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม นอกจากน้ียงัมีการจดัส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายต่อเด็ก เช่น  หนงัสือนิทาน ส่ือของจริง ส่ือจาก
ธรรมชาติ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไมบ้ล็อก ของเล่นตามมุมประสบการณ์ในห้องเรียน เคร่ืองเล่นสนาม
และมีส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนท่ีส่งเสริมการคน้ควา้ สืบเสาะหาความรู้ของเด็ก โดยจดัให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมเคร่ืองพิมพเ์อกสารในห้องเรียนทุกห้อง รวมถึงมีบริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา   
แก่ครู เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลและสร้างสรรค์ส่ือการเรียนรู้ นอกจากน้ีทางโรงเรียนมีบริการ
ห้องสมุดเพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ให้แก่เด็ก และเป็นแหล่งขอ้มูลในการพฒันาครู ทั้งน้ีทางโรงเรียนไดมี้
การสนับสนุนในการจดัหาส่ือการการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจให้แก่เด็กได้อย่างเพียงพอกบัความต้องการ ภายใต้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมต่อการก าหนดนโยบายพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน เปิดโอกาสใหค้รู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ ดว้ยการให้ขอ้มูลสารสนเทศ 
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการตดัสินใจในการมีส่วนร่วม มีการด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ 
ปรับปรุงพฒันา และใชข้อ้มูลผลการประเมิน หรือผลงานวิจยัมาใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพ
ผูเ้รียน เช่น การก าหนดโครงสร้างของการบริหาร ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน     
มีการแต่งตั้ งบุคลากรในการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น และ
ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ  เพื่อเป็นแบบอยา่งใหบุ้คลากรน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน  
 

ผลการด าเนินงาน    
จากการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงเป็นการน าแผนพฒันาการจดัการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 - 2565 สู่

การปฏิบติัตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบติัการประจ าปี แสดงถึงการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ชดัเจน มีการสรุปผล
การติดตามงานของแต่ละฝ่าย  ผลการด าเนินงานของงาน โครงการ และกิจกรรม บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการประจ าปี ร้อยละ 100 ของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระดบัปฐมวยับรรลุเป้าหมายใน
ระดบัดีเยีย่ม และจากการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั พบวา่ ร้อยละ 
72.22 ของผูป้ระเมินพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดและร้อยละ 27.78 ของผูป้ระเมินพึงพอใจในระดบัมาก  
 

จุดเด่น 
  โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ด้าน มีการ
ออกแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติั ตอบสนองความแตกต่าง 
ของเด็กๆ   ผูบ้ริหารมีความเข้าใจในปรัชญา และหลักการจดัการศึกษาปฐมวยั จึงให้ความส าคญัในการสร้าง
รากฐานท่ีมั่นคงในระดับปฐมวยั การเช่ือมรอยต่อกับประถมศึกษา มีการประชุมกับระดับประถม 1 - 2 อย่าง
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สม ่าเสมอ  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันั้นครูในระดบัปฐมวยัจึงไดรั้บโอกาสในการสร้างทกัษะ 
และพฒันาตนเองเพื่อการจดัการศึกษาในโรงเรียนให้มีเอกภาพอยู่ในทิศทางเดียวกนั โดยมีแผนพฒันาโรงเรียน 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ก ากบั  ผูบ้ริหารให้ค  าปรึกษาและเอาใจใส่การจดัการศึกษา แสวงหาความรู้และติดตามความ
เคล่ือนไหวในวงการศึกษาปฐมวยัในระดบัสากล เพื่อให้การศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนมีความทนัสมยั และ    
มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรปฐมวยัของสถานศึกษา ทีมงานครูในระดบัอนุบาลของโรงเรียนปฏิบติังานดว้ยการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน่ึง เดียวกัน  โดยค านึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อนักเรียน              
สร้างพื้นฐานท่ีมัน่คงในการเรียนรู้ใหเ้ด็ก ๆ สามารถพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 1. พฒันาให ้ICT มีส่วนในการจดัการเรียนรู้ และการบริหารงานมากยิง่ข้ึน 
 2. ครูอนุบาลตอ้งรักการอ่านและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอนัจะเป็นประโยชน์ในการจดัประสบการณ์ให้เด็กๆ 

 3. ผูบ้ริหารและครูควรช้ีแนะผูป้กครองให้เขา้ใจถึงความส าคญัของการแสวงหาและรักท่ีจะเรียนรู้ของเด็ก ๆ 
ควรกระตุน้ใหเ้ด็ก ๆ เกิดความสงสัย อยากรู้ และตั้งค  าถามเพื่อแสวงหาค าตอบ 
 
มาตราฐาน 3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพ  :    ยอดเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา 
         โรงเรียนไดด้ าเนินการพฒันาผูเ้รียนโดยจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทุกดา้นอย่างสมดุล
เต็มศกัยภาพ โดยครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ด้วยการประเมินพฒันาการของเด็กตามสภาพจริง เช่น         
การสังเกตการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั การเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการเขา้ร่วม
กิจกรรมพิเศษในโอกาสส าคญัต่าง ๆ มีการวิเคราะห์มาตราฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในหลกัสูตรสถานศึกษา
เพื่อจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็กครบทุก 4 ด้านทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ผ่านกิจกรรมกลุ่ม การทดลองวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั มีการจดักิจกรรมท่ี
เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของนกัเรียน เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ เด็ก ๆ ไดล้งมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง จึงไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล อีกทั้ งยงัให้ความสนใจในการเล่นและ            
การปฏิบติักิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก การจดับรรยากาศของ
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  อากาศถ่ายเท  มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ  
ปลอดภยั  มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  มีพื้นท่ีแสดงผลงานของเด็ก   มีการจดัมุมประสบการณ์ในห้องเรียนท่ี  
เช่น  มุมบล็อก  มุมหนงัสือ มุมศิลปะ มุมบทบาทสมมติ มุมวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ มีการติดส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
ในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียน เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น      
การท าป้ายนิเทศ  การตกแต่งห้องเรียน เป็นตน้ และให้เด็กไดมี้ส่วนร่วมในการน าส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ มาจากบา้น 
เช่น ส่ือของจริง ของจ าลอง หนังสือ เพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ นอกจากน้ีโรงเรียนยงั
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้ครูคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีการติดตั้งเคร่ืองโปรเจคเตอร์ใน
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หอ้งเรียนทุกหอ้งเพื่อใหค้รูใชใ้นการจดัประสบการณ์หรือเป็นส่ือการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ไดเ้รียนรู้เพิ่มเติม  ในส่วนของ
การประเมินพฒันาการเด็ก เป็นการประเมินตามสภาพจริงจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนัด้วยเคร่ืองมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย  มีการวิเคราะห์ผลและบนัทึกพฒันาการของเด็กทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ในแบบบนัทึกการวิเคราะห์ผลการประเมินพฒันาการของเด็กและแบบรายงานประจ าตวันักเรียน ซ่ึงใช้เป็นการ
ส่ือสารระหว่างครูและผูป้กครอง  ในขณะเดียวกนัมีการบนัทึกยอ้นกลบัของพ่อแม่ ผูป้กครองในรูปแบบหนงัสือ
หรือจดหมายท่ีครูสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ประโยชน์ในการพฒันานกัเรียนอย่างต่อเน่ือง  เสริมสร้างงานวิจยัท่ี
ร่วมกนัพฒันาส่งเสริมเด็กใหมี้ศกัยภาพท่ีเหมาะสมและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการด าเนินงาน   
 จากกระบวนการพฒันาดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่  
 1. มีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทุกดา้นอย่างสมดุลเต็มศกัยภาพ ร้อยละ 
97.80 
 2. มีการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยัร้อยละ 95.83 
 3. เด็กทุกคนไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบติัอยา่งมีความสุข 
 4. มีการประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพฒันาเด็กอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผูป้กครอง    

 

จุดเด่น 
  เด็กสามารถน าเสนอผลงานของกลุ่มและตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี                                                                    
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. ครูอนุบาลควรตั้งค  าถามปลายเปิด ฟังความคิดเห็นของนกัเรียน และกระตุน้ใหน้กัเรียนฟังกนัและกนัเสมอ 

 2. ครูควรใส่ใจในการปลูกฝังเร่ืองการดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมและเป็นรากฐานในวยัอนุบาล 
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  :    ยอดเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา 
 โรงเรียนมีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ครูจดัการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศกัยภาพของ
ผูเ้รียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร มีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
โดยมีการจดัการเรียนรู้ด้วยนวตักรรมของโรงเรียน คือ Mater Dei Learning Cycle หรือ MDLC อนัประกอบด้วย 
ขั้น See คือ การท่ีผูเ้รียนไดแ้บ่งปันประสบการณ์แก่กนัและกนั ขั้น Judge  คือ การคน้พบความจริงจากทฤษฏีต่าง ๆ  
และขั้น Act คือ การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ได้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 คือ การท างานเป็นทีม หรือ Collaboration   การส่ือสาร หรือ Communication  การคิดวิเคราะห์ หรือ 
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Critical Thinking จนเกิดผลงานเชิงประจกัษ์อย่างสร้างสรรค์ หรือ Creativity โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรม       
ท่ีพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทางวิชาการ โดยด าเนินการพฒันาหลกัสูตรทุกกลุ่มสาระ ดงัเช่น กลุ่มสาระภาษาไทย    
มีกิจกรรมครูเป็นตน้แบบการอ่านวรรณกรรม และกิจกรรมน าเสนอความรู้จากการอ่านวรรณกรรม  กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ มีกิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตรและกิจกรรมค่ายสังคมศึกษาฯ และการจดัการเรียนรู้แบบ TLLM หรือ 
Teach Less Learn More  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีกิจกรรมศึกษาและพัฒนาทัศนคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชา
คณิตศาสตร์และกิจกรรมสร้างระบบการพฒันานกัเรียนเป็นรายบุคคลตามความสามารถดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และกิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ  กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกิจกรรมสร้างความทา้ทายในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และกิจกรรมค่าย
ดาราศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน กิจกรรมสร้างผลงาน  IT ท่ี เช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจ าวนัและกิจกรรมร่วมสร้างสรรคผ์ลงานตามความสนใจ  กลุ่มสาระสุขศึกษา-พลศึกษามีกิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรท่ีขจดัความซ ้ าซอ้นและสร้างความต่อเน่ืองของเน้ือหา  กิจกรรมพฒันาครูใหมี้ทกัษะการสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีทนัสมยัและกิจกรรมครูร่วมพฒันาปรับปรุงการวดัและประเมินผลเนน้พฒันาผูเ้รียนตามเกณฑ์อยา่งชดัเจน
โดยใช ้rubric        กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพมีการใช ้Benchmark ท่ีชดัเจนในกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่
ละระดบัชั้น กิจกรรมส่งเสริมความสนใจของผูเ้รียนนอกเวลาเรียน เช่น น ้ าสมุนไพร  คุกก้ีเส่ียงทาย ทกัผา้พนัคอ  
กลุ่มสาระศิลปะมีกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน  (ม.2)  กิจกรรมเจ้าของบทเรียนและศิลปะแบ่งปัน  (ป.4 - ม.3)  
กิจกรรม Creative Class  (ม.1 - ม.3)  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศประกอบดว้ยภาษาองักฤษ  ภาษาจีน  ภาษาฝร่ังเศส
และภาษาญ่ี ปุ่น มี กิจกรรม  World Language Day  กิ จกรรม  Writing Showcase กิ จกรรม  Assessing Reading 
Proficiency และกิจกรรม Presentation Proficiency กิจกรรมสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาจีนในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน กิจกรรมพฒันาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาจีน กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศส
ดว้ยตนเองและกิจกรรมการส่ือสารภาษาฝร่ังเศสอยา่งแทจ้ริง   นอกจากการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแลว้ 
โรงเรียนยงัมีการพฒันานกัเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร และค่านิยมท่ีดี
งามตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  โดยสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นรูปธรรมเพื่อให้
สอดคล้องกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในด้านต่างๆ ดงัน้ี กิจกรรมท่ีปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภกัดีและ
กตญัญูต่อผูมี้พระคุณ เพื่อแสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดีแด่พระมหากษัตริย์ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัป
ประการและกตญัญูกตเวที ระลึกในพระคุณของบิดามารดา ครูอาจารย ์ เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมมราชินีนาถ กิจกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ และกิจกรรมไหวค้รู กิจกรรม
ท่ีปลูกฝังนกัเรียนในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ผา่นโครงการสร้างความมีจุดยนืในความซ่ือสัตยสุ์จริตในการสอบ และความ
รับผิดชอบงานด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนอ้างอิงอย่างถูกต้องตามแนวทางท่ีโรงเรียนก าหนด จึงไม่มีปัญหา 
Plagiarism กิจกรรมท่ีเนน้การอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขและการคน้พบตวัตนของนกัเรียนในกิจกรรมแนะแนวทุก
ระดบัชั้น ได้แก่ กิจกรรมอีกก้าวท่ีสร้างสรรค์  กิจกรรมบตัรเติมความสุข กิจกรรมโลกกวา้งทางอาชีพ กิจกรรม
มคัคุเทศก์น้อย  กิจกรรมพิพิธภณัฑ์สะสมความสุข  กิจกรรมอาชีพสร้างสุข บุคคลสร้างแรงบนัดาลใจ กิจกรรม
เส้นทางสร้างสรรค ์สานฝันสู่การเรียนรู้ กิจกรรมบททดสอบท่ีเร่ิมตน้ กิจกรรมภาพประทบัใจกบัการไตร่ตรองเชิง



 

54 

อาชีพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมระดบัอุดมศึกษา  กิจกรรมบรรยายอาชีพและกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ กิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นสุนทรียศาสตร์ ดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ ดงัเช่น กิจกรรมศิลปะพบศิลปิน  
กิจกรรมเพลินเพลงไหมไทย  กิจกรรมเพลงพระราชนิพนธ์ในบทเรียนและในกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมเดิน-วิ่ง 
ภายในโรงเรียน กิจกรรมก่อนวิ่ง Kids Run ใน MD Run 2018 กิจกรรมเสริมทกัษะการออกก าลงักายทุกระดบัชั้น
อยา่งเหมาะสมและเปิดทางเลือก   กิจกรรมขอ้คิดยามเชา้จากค าสอนของท่านนกับุญอญัจลา  กิจกรรมบทเพลงเจริญ
สติก่อนเขา้ห้องเรียนในช่วงพกักลางวนั  กิจกรรมเจริญสติในชัว่โมงโฮมรูมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  กิจกรรมเปิดพื้นท่ี
โบสถ์มาแตร์เดอีเพื่อภาวนาร่วมกนัช่วงพกักลางวนั สัปดาห์ละ  2 วนั  กิจกรรมดวงดาวแห่งความสุข (ประถม)  
กิจกรรมรู้คิด เขา้ใจ ความฉลาดทางอารมณ์ (ประถม)  กิจกรรมรู้ย ั้งคิด ใชชี้วติอยา่งเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (มธัยม)  
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อคน้คุณค่าพฒันาศกัยภาพ (ป.6 ข้ึน ม.1)และกิจกรรมออกแบบชีวติ รวมทั้งยงัมุ่งเนน้
ในการปลูกฝังเร่ืองการดูแลส่ิงแวดล้อมและการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบติัผ่านทางโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมรีไซเคิล กิจกรรมประหยดัพลงังานไฟฟ้า กิจกรรมสมุดท ามือ  กิจกรรมวฏัจกัรน ้ าและ
การประหยดัทรัพยากรน ้ า  กิจกรรมประโยชน์จากกล่องนม  กิจกรรมตน้ไมส้ร้างโลก  กิจกรรมส ารวจขยะจาก
อาหาร   กิจกรรมเราไดอ้ะไรจากการปิดแอร์ก่อน  5 นาที  กิจกรรมการให้ความรู้ด้านหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับนักเรียน และโครงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาท า Conceptual Design ผ่านกิจกรรมค่าย  
กิจกรรมกีฬาสี เป็นตน้  นอกจากน้ีมุ่งเน้นในการน าหัวขอ้รณรงค์ตามสาส์นสมชัชาคณะอุร์สุลิน ซ่ึงแต่ละปีจะมี
หัวข้อรณรงค์ปรับเปล่ียนไป ส าหรับหัวข้อรณรงค์ในปีการศึกษา 2561 คือ ผูส้ร้างสันติ  (Be A Peace Maker) 
สอดแทรกเขา้กบักิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  งานวนัวิชาการและงานนิทรรศการประจ าปี
และกิจกรรมค่ายยุวกาชาด และเพื่อเป็นการแสดงถึงความตระหนกัต่อความปลอดภยัในโรงเรียนจึงมีกิจกรรมการ
ซอ้มหนีไฟประจ าทุกภาคเรียน  
 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลจากการพฒันาผูเ้รียนทางวิชาการและคุณลกัษณะท่ีพีงประสงค์ของผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกวา่เป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด มีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสาร 
คิดค านวณได้ดีตามมาตรฐานในแต่ละระดับชั้ น สามารถส่ือสารได้ทั้ งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศมี                     
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งมีเหตุมีผล ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยค านึงถึง
หลกัประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและสามารถอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบโดยน า MDLC มาใช้ในการวางแผน ด าเนินงานเป็นขั้นตอน ประเมินผลและแก้ปัญหาได้
อยา่งเหมาะสม กลา้แสดงออก พร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็น พูดคุยวิเคราะห์และสรุปสังเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนั รู้เท่าทนัส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว   รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภยัต่าง ๆ รู้จกัดูแล
ตนเองใหมี้สุขภาพแขง็แรง รักษาสุขภาพอนามยัส่วนตนและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการออกก าลงักาย มีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่และรณรงค์เก่ียวกับการดูแลสุขภาพและส่ิงแวดล้อม  ใช้ทกัษะการไตร่ตรองในการตดัสินใจท่ี        
ยนืหยดัการปฏิบติัความดีงามบนบรรทดัฐานของศาสนาและศีลธรรมอนัดี ร่วมสร้างสรรคกิ์จกรรมรับใชส้ังคมและ
ร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กล่าวคือ ผู ้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษาก าหนดซ่ึงได้แก่ 
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ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช ้
ทกัษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีบูรณาการเขา้กบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัดีข้ึนไป รวมถึง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์เกิดแก่ผูเ้รียนและมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไปและมีวฒิุภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวยั ทั้ งน้ีมีผลการด าเนินงานเป็นท่ีประจกัษ์ในด้านต่างๆดังแสดงในตารางและแผนภูมิ
ต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่26   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนระดบั  3  ข้ึนไป  ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

            ปีการศึกษา 2561  ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 

ระดับช้ัน 
ร้อยละเฉลีย่ 
8 กลุ่มสาระ 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยีย่ม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 99.65      
ประถมศึกษาปีท่ี 2 98.20      
ประถมศึกษาปีท่ี 3 97.20      
ประถมศึกษาปีท่ี 4 96.54      
ประถมศึกษาปีท่ี 5 95.78      
ประถมศึกษาปีท่ี 6 89.82      
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 86.62      
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 92.02      
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 83.43      
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 89.41      
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 86.84      
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 86.12      

เฉลีย่ร้อยละทุกระดับช้ัน 91.80      
 
 

 จากตารางท่ี 26 แสดงให้เห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปทั้ ง 8        
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ปีการศึกษา 2561 ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 
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ตารางที ่27  แสดงผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ปีการศึกษา  2561 
 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ทีม่ีผลการประเมิน 
ระดับดีขึน้ไป ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 144 141 3 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 148 135 13 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 149 149 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 154 154 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 148 148 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 140 136 4 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 143 140 3 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 141 137 4 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 144 129 14 1 0 99.31 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 187 184 3 1 0 99.47 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 155 151 3 1 0 99.35 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 179 153 26 0 0 100.00 

ร้อยละเฉลีย่ 99.84 
   
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา   
ปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมจากการจดัการเรียนการสอน   การส่งเสริมและการพฒันา
ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนเร่ืองหรือข้อความท่ีได้จากการอ่านตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดในระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 
 
ตารางที ่28  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน         
                     จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ   ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 97.92 2.08 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 91.22 8.78 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 100.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 100.00 0.00 0.00 
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แผนภูมิที ่11 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน      
                          จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  - 6  ปีการศึกษา  2561   
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
ตารางที ่29   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน         
                     จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ   ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 100.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 97.14 2.86 0.00 

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 97.90 2.10 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 97.16 2.84 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 89.58 9.72 0.70 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 97.87 1.60 0.53 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 97.42 1.94 0.64 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 85.47 14.53 0.00 
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แผนภูมิที ่12 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  
                       จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   ปีการศึกษา  2561  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่30  แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2561 

  

ระดับช้ัน 
จ านวน นักเรียน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียน (คน) 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ทีม่ีผลการประเมิน 
ระดับดีเยีย่มขึน้ไป ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 144 144 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 148 148 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 149 149 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 154 154 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 148 148 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 140 140 0 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 143 140 3 0 0 97.90 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 141 139 2 0 0 98.58 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 144 140 0 4 0 97.22 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 187 185 0 2 0 98.93 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 154 152 1 1 0 98.70 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 180 178 2 0 0 98.89 

ร้อยละเฉลีย่ 99.19 
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 จากตารางแสดงให้เห็นวา่สมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6  ปีการศึกษา 2561  มีคุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 

ตารางที ่31  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียน 
       ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่13   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียน 
                                       ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ    
 
 

 
 
 
 
 

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 100.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 100.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 100.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 100.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 100.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 100.00 0.00 0.00 
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ตารางที ่32   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียน 
     ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภูมิที ่14   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัทั้ง 5 ดา้นของผูเ้รียน 
                                      ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ    
 

 

  

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 97.90 2.10 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 98.58 1.42 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 97.22 0.00 2.78 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 98.93 0.00 1.07 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 98.70 0.65 0.65 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 98.89 1.11 0.00 
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ตารางที ่33  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารระดบัดีข้ึนไป 
                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2561 
 
ผลการ
ประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ระดบัดี 20.16 26.86 32.33 41.48 46.66 40.31 40.31 37.64 36.92 41.42 33.18 40.83 

ระดบัดีเยีย่ม 65.55 59.41 59.82 43.50 45.23 46.88 41.51 53.17 48.87 44.20 57.46 46.75 
 

แผนภูมิที ่15   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
                                      ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561   
 

 
 
 
 



 

62 

ตารางที ่34  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) สูงกวา่ขีดจ ากดัล่าง 
                         ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการทดสอบระดับดีขึน้ไป (สูงกว่าขีดจ ากดัล่าง)   
ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ

เฉลีย่ 
 

ประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีที ่3 มัธยมศึกษาปีที ่6 
จ านวนผู้ 
เข้าสอบ 
(คน) 

ระดบัด ี
ขึน้ไป 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 
(คน) 

ระดบัด ี
ขึน้ไป 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 
(คน) 

ระดบัด ี
ขึน้ไป 
(คน) 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 139 125 89.93 143 140 97.90 170 163 95.88 94.69 
คณิตศาสตร์ 139 117 84.17 143 129 90.21 170 153 90.00 88.27 
วทิยาศาสตร์ 139 114 82.01 143 126 88.11 169 135 79.88 83.15 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ - - - - - - 171 147 85.96 85.96 
ภาษาองักฤษ 139 135 97.12 143 142 99.30 171 170 99.42 98.68 

ร้อยละเฉลีย่ทุกกลุ่มสาระ 88.31 93.88 90.25  
ร้อยละเฉลีย่ของผู้เรียน 

ป.6  ม.3 และม.6 ทุกกลุ่มสาระ 
90.75 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า  ผูเ้รียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   และกลุ่ม
สาระภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา  2561 มีคุณภาพระดบัดีเยีย่ม 

 
 

ตารางที ่35  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั ท่ีศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
                     ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐบาล เอกชน และศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 - 2560 
 

 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนทีศึ่กษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลัยของรัฐบาล มหาวทิยาลัยเอกชน ศึกษาต่อต่างประเทศ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

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 : ปีการศึกษา 2561 ขอ้มลูยงัไม่ครบถว้น  
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จากตารางท่ี 35 จะเห็นวา่นกัเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัมีความรู้ และทกัษะเป็นอยา่งดี จึงสามารถเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัอุดมศึกษา เฉพาะอยา่งยิง่มหาวทิยาลยัของรัฐในเปอร์เซ็นตท่ี์สูงเป็นท่ีน่าพอใจอยา่งยิง่ 

 

ตารางที ่36  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ระดบัดีข้ึนไป 
                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ทีม่ีผลการประเมิน 
ระดับดีขึน้ไป ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 144 144 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 148 148 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 149 149 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 154 154 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 148 148 0 0 0 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 140 140 0 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 143 142 1 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 141 141 0 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 144 140 2 2 0 98.61 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 187 184 2 1 0 98.94 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 155 153 2 0 0 100.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 179 177 2 0 0 100.00 

ร้อยละเฉลีย่ 99.80 
 

จากตารางแสดงให้เห็นวา่ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561   มีคุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 

ตารางที ่37  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียน 
                                   ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ    

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 100.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 100.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 100.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 100.00 0.00 0.00 
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แผนภูมิที ่16  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียน 
                                     ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่38  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียน 
                                   ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 100.00 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 100.00 0.00 0.00 

ระดับช้ัน ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 99.30 0.70 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 100.00 0.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 97.22 1.39 1.39 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 98.40 1.07 0.53 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 98.71 1.29 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 98.88 1.12 0.00 
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แผนภูมิที ่17   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของนกัเรียน 
                                     ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที ่39  แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ปีการศึกษา 2561          
                          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

ผลการ
ประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผู้อืน่ 

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 
ระดับดีเยีย่ม 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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แผนภูมิที ่18 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นของนกัเรียน 
                                ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

 

 
ตารางที ่40 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย  ปีการศึกษา 2561 
                    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ  
 

ผลการ
ประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

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 66.8 65.6 61.3 52.8 53.4 53.5 46.1 41 47.1 39.3 40.7 39.2 
ระดับดีเยีย่ม 33.2 34.4 38.7 47.2 46.6 46.5 53.9 59 52.9 60.7 59.3 60.8 
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แผนภูมิที ่19 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย  
   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ   

 
 

ตารางที ่41 แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติ 
                                   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรม 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ระดบัดี 70.83 61.30 59.50 47.49 50.23 56.73 44.34 43.08 40.16 44.19 15.77 46.71 

ระดบัดีเยีย่ม 29.62 38.70 40.50 52.51 49.77 43.27 55.66 56.92 59.84 55.81 54.23 53.29 
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แผนภูมิที ่20   แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติ 
    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

 
 

 
 

จุดเด่น 
 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม  มีทกัษะในการสังเกต อ่าน 
ฟัง พูด เขียนส่ือความไดเ้หมาะสมกบัวยั เฉพาะอยา่งยิ่งความกา้วหนา้ของนกัเรียนในการใชภ้าษาองักฤษท่ีสามารถ
เขียนเรียงความภาษาองักฤษไดอ้ย่างมีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีระดบัคะแนนสูงและเกาะกลุ่ม แสดงถึงการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียน     
มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ท างานร่วมกัน และสามารถน าเสนอผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีขั้นตอนใน        
การน าเสนอวิธีคิดหรือวิธีแกปั้ญหาท่ีตนใชไ้ด ้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งดว้ยวาจาและเขียนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร สามารถร่วมกนัวางแผนงานและด าเนินการจนส าเร็จมีความมุ่งมัน่ท างานอยา่งมีความสุขและภูมิใจ
ในผลงาน นกัเรียนมีทกัษะในการไตร่ตรอง (reflection) และสามารถบรรยายการไตร่ตรองของตนเองไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
อีกทั้งนกัเรียนมีสุขภาวะท่ีดี  มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง  
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตดัสินใจ  และแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติ มีเหตุมีผล  มีความรู้
และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละ มีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต รู้จกัป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมัน่ใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม และท่ีส าคญั        
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี รู้จกัให้เกียรติผูอ่ื้น มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ยอมรับความ
คิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
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จุดทีค่วรพฒันา 
 1. กระตุ้นให้นักเรียนสร้างสมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ให้ เกิดแก่ตนเอง โดยเฉพาะความตรงต่อเวลา 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต กิริยาวาจา และความมีวนิยัในตนเอง 

 2. สนบัสนุนการสร้างสติ ความยบัย ั้งชัง่ใจและใชว้จิารณญาณในการใชส่ื้อสังคม 
 3. นกัเรียนทุกคนควรมีทกัษะในการบริหารเวลา 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :    ยอดเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา                                              

 โรงเรียนมีการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และ    
พันธกิจท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน แผนการศึกษาชาติ แผนการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ อตัลกัษณ์ความเป็นโรงเรียนคาทอลิกและอตัลกัษณ์ความเป็นโรงเรียนอุร์สุลิน ดงัปรากฏ
ชดัเจนในแผนพฒันาการจดัการศึกษา ปีพ.ศ. 2561 - 2565 ซ่ึงแสดงถึงทิศทางของการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน
สู่อนาคต  มีการพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรของสถานศึกษา พฒันาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ่ือต่อการเรียนรู้   เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยโรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา มีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไดน้ าแผนพฒันาการศึกษาสู่การปฏิบติั
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผา่นโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ท่ีครอบคลุมในประเด็นการบริการจดัการงานวิชาการ  ทั้งดา้น
การพฒันาหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเน้นคุณภาพผูเ้รียนเป็นหลกั  เช่น โครงการพฒันาการตั้งค  าถาม
กระตุน้การคิด การวดัและประเมินผล จดัอบรมครูเก่ียวกบัเทคนิคการตั้งค  าถามชวนคิด การใช ้Rubric Scalesในการ
วดัประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้สอบ  มีกิจกรรมเปิดคลีนิกวดัและประเมินผลให้ค  าปรึกษาแก่คุณครูเก่ียวกบั    
การสร้างข้อสอบท่ีมีคุณภาพ  และกิจกรรมรวบรวมตัวอย่างค าถามท่ีส่งเสริมความคิดท่ีหลากหลาย คัดเลือก        
Best  Practice เพื่อจดัท าเอกสารเผยแพร่  โครงการบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระฯ ในแต่ละระดบัชั้น มีกิจกรรมศึกษา
เน้ือหาในหลกัสูตรของแต่ละกลุ่มสาระในระดบัชั้นเพื่อตั้งประเด็นหวัขอ้ในการบูรณาการ และวางแผนงานลดความ
ซ ้ าซ้อนของเน้ือหา  โครงการการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองนกัเรียนเป็นรายกรณี  โครงการ
บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบัหัวขอ้รณรงค์ประจ าปี  โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย
และจิตใจดว้ยการออกก าลงั  โครงการArt and Music Appreciation โครงการ Art Community in Service of outside 
Community โครงการเม่ือรู้จกัเพลงพระราชนิพนธ์คือไดรั้ก โครงการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เร่ิมตน้ท่ีภาษาญ่ีปุ่น โครงการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรม โครงการ“อ่าน” เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการส่งเสริมการเจริญสติและภาวนา  โครงการพฒันา EQ และทกัษะการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น 
โครงการพฒันาพฒันาระบบการประเมินกิจกรรมของนกัเรียนดว้ยการใช ้Rubrics โครงการ MDLC ในระบบผูน้ า
นักเรียน  ซ่ึงจะเป็นการน ากระบวนการ MDLC มาใช้ในกิจกรรมค่ายสภานักเรียนและกิจกรรมฝึกผูน้ าของ
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คณะกรรมการนักเรียนประถม และโครงการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีบทบาทในการเป็นผูน้ า เช่น การเป็น      
หัวหน้าห้อง  ผูแ้ทนห้อง / ผูน้  าในกิจกรรมระดับห้องเรียน - ชั้นเรียน - ช่วงชั้น รวมทั้งการสรรหานักเรียนผูน้ า       
ในกิจกรรมตามปฏิทินของโรงเรียน  ในส่วนประเด็นการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
เพื่อให้สามารถปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไดด้ าเนินการผ่านโครงการต่างๆ เช่น 
โครงการพฒันาหลักสูตรค าสอนนักเรียนคาทอลิก มีการจดัท าร่างโครงการสอนค าสอนระยะยาวของแต่ละ
ระดบัชั้น การท าแผนการสอนค าสอนด้วย MDLC และจดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครู  โครงการปรับ
หัวขอ้และการเรียนการสอนจริยศึกษา เพื่อน าสู่การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในโลก มีการจดัท าร่างโครงการสอน
จริยธรรมของแต่ละระดบัชั้น  สร้างความเขา้ใจกบัคุณครูแต่ละระดบัชั้นเรียนในความคาดหวงั  โครงการพบผูรู้้
พฒันาครูภาษาไทย     เป็นการพัฒนาทักษะการอ่านท านองเสนาะของครูกลุ่มสาระภาษาไทย  โครงการครู
คณิตศาสตร์มืออาชีพ มีการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  อบรมและพฒันาทกัษะเทคนิคและกระบวนการจดัการ
เรียนรู้และส่ือการสอน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เก่ียวกบัระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและการประเมิน
และพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  โครงการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ครูสังคมศึกษาฯ  เนน้การอ่านหนงัสือเพิ่มความรู้  
อบรม ศึกษาเพิ่มเติมจากภายในและภายนอกสถานศึกษาและแลกเปล่ียนการจดัการเรียนรู้  โครงการครูวิทยาศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการสร้างชุมชนวทิยาศาสตร์แห่งการเรียนรู้  พฒันาทกัษะ ICT ของครูวทิยาศาสตร์ และท างาน
เป็นทีม (Science Team Teaching) โครงการครูพลานามัยเป็นแกนน าในการดูแลสุขภาพอย่าง pro - active เป็น
กิจกรรมสร้างความตระหนกัของการออกก าลงักายและครูพลศึกษาจดักิจกรรม 1 คร้ัง/ภาคเรียน  โครงการครู ICT 
ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง โดยครูเทคโนโลยีมีการประชุมสม ่าเสมอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัและมีการประเมิน
และพฒันาการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปรับปรุงทุกเดือน  โครงการครูศิลปะผูท้อถกัจกัรวาล เป็น
การพฒันาทกัษะวิชาชีพ หาโอกาสในการเขา้พฒันาทกัษะ อบรมเรียนรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โครงการครูการงานมือ
อาชีพ มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนับนพื้นฐานวฒันธรรมอุร์สุลิน (PLC)  น า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยสอนเช่ือมโยงความรู้จากโลกภายนอกเขา้มาสู่ห้องเรียนโดยครูการงานช านาญการ
ดว้ย MDLC  โครงการครูฝร่ังเศสของนกับุญอญัจลาในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก ดว้ย
ความเป็นครูมืออาชีพตามวฒันธรรมอุร์สุลิน  โครงการครูภาษาจีนเป็นสะพานเช่ือมความสัมพนัธ์ไทยจีน สรุป
ความรู้ทางดา้นวฒันธรรมจีนตามระดบัชั้นอยา่งเป็นระบบ  มีการแบ่งปันและอภิปรายข่าวสารท่ีนิยมทางสังคมใน
การประชุมกลุ่มสาระภาษาจีน  เพิ่มอตัราความรู้เก่ียวกับสังคมและวฒันธรรมจีนในการสอนให้มากข้ึนและ
ประเมินผลการด าเนินงานและเสนอแนวทางการพฒันาต่อไป  โครงการระบบนิเทศในมิติการเป็นครูอุร์สุลิน เป็น
การนิเทศการสอนแบบกลัยาณมิตรเพื่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระและเพื่อนครูท่ีมี
ประสบการณ์สอน โครงการ World Language Teaching Professionals มีการเชิญวิทยากรหรือครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศให้น าเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ ทกัษะ และความรู้ความช านาญในหัวขอ้ท่ีช่วยพฒันาการ
จัดการเรียนรู้  จัดให้มีนิเทศการสอนทั้ งแบบเป็นทางการโดยผูบ้ริหารและแบบกัลยาณมิตรเพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการประชุมครูระหว่างชั้นและวิชาเดียวกนัอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งจดัให้นักเรียนประเมินการ
จดัการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศช่วงปลายภาคเรียนท่ี 1 และ 2 เพื่อการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน โครงการการเป็นท่ีปรึกษาท่ีนักเรียนไวว้างใจ เป็นการพฒันาคุณครูในด้านความรู้และทกัษะเชิงจิตวิทยา 
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เพื่อให้คุณครูเลือกใชว้ธีิปฏิบติัต่อนกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมและให้ค  าแนะน า เปิดประตูสู่การแกปั้ญหา โครงการครู
รู้รอบ รอบรู้ รู้จริง รู้ลึก รู้เท่าทนั  เพื่อกระตุน้ให้ครูกระตือรือร้นกบัการแสวงหาความรู้มากข้ึน โครงการทกัษะครู
ประจ าชั้น เป็นการพฒันาทกัษะการดูแลและพฒันานกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อร่วมกบัทีมชั้นดูแลและพฒันานกัเรียน
ในทิศทางเดียวกนั ผา่นการอบรม/ให้ค  าปรึกษาดา้นทกัษะการดูแลนกัเรียนแก่ครูโดยฝ่ายบริหาร ครูแนะแนว หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ และด าเนินการนิเทศคุณครูประจ าชั้น  โครงการงานวิจยัในชั้นเรียนคุณภาพเพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกบันักเรียน  โครงการส่งต่อวฒันธรรมอุร์สุลินดว้ยค่ายสืบทอดเจตนารมณ์นักบุญอญัจลา และการ
อบรมสั้ น ๆ ในมิติต่าง ๆ ของวฒันธรรมอุร์สุลินในระหว่าง    ปีการศึกษาพร้อมกบัการประชุมต่าง ๆ  โครงการ
สร้างความเขม้แข็งและเขม้ขน้ในวฒันธรรม SERVIAM มีการแต่งตั้งและประชุมกรรมการเซอร์เวียมสม ่าเสมอ  
ติดตามงานเซอร์เวียมของชั้นเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่งานเซอร์เวยีมใน Mater Dei News   โครงการสร้างจิตส านึกท่ี
ดีในอุดมการณ์เดียวกนัด้วย Professional Development เพื่อให้วฒันธรรมอุร์สุลินเขม้แข็งในโรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลยัจึงเป็นการพฒันาบุคลากรทางดา้นจิตใจอยา่งต่อเน่ืองตรงตามเป้าหมาย โครงการการฟ้ืนฟูจิตใจเพื่อชีวิต
ภาวนาและการมีสติ เป็นการฟ้ืนฟูจิตใจของครูและบุคลากรประจ าปีการศึกษา โดยก าหนดตารางเวลาท่ีชดัเจน และ
แต่ละคร้ังไม่เกิน 30 คน   โครงการครูมาแตร์เป็นนกัอ่าน ครูทุกคนตั้งเป้าหมายการอ่านในตน้ภาคเรียน และแบ่งปัน
ส่ิงท่ีอ่านในการประชุมครูกลุ่มสาระ/ระดบัชั้น/วิชาการ/กิจการนกัเรียน  โครงการจิตอาสาของครู ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
วฒันธรรมโรงเรียนอุร์สุลิน คือ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ตามจิตตารมณ์ เซอร์เวียม ซ่ึงครูทุกคนพึงมีประสบการณ์
ทั้งดว้ยตนเองและร่วมไปกบันกัเรียน  โครงการพฒันาครูในการเอ้ืออ านวยปฏิบติัสังคมสงเคราะห์ให้ตอบสนอง
สัญญาแห่งการเวลา โครงการสร้างครูผูน้ ารุ่นใหม่โดยจดักิจกรรม Mentoring Our New Teachers และกิจกรรม 
Cultivate School Culture สร้างโอกาสในการเรียนรู้การท างานเป็นทีม ฝึกการเป็นผูน้ าและเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร 
โครงการพฒันาระบบการตอบแทนบุคลากรอย่างเป็นธรรม น าเสนอการปรับปรุงคู่มือครูในเร่ืองค่าตอบแทนและ
สร้างเกณฑ์ในการประเมินครูข้ึนใหม่โดยฟังเสียงครู  โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจครู โดยจดักิจกรรมส่งเสริม
ขวญัและก าลงัใจให้ครูในโอกาสต่างๆ และกิจกรรมเสริมทกัษะการท างานท่ีตรงประเด็นความตอ้งการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน โครงการสร้างระบบการพฒันาครูเป็นรายบุคคล มีการท าความเขา้ใจกบัความส าคญัของ
การพฒันาตนเองโดยมี Mentor และการ transform ทีมชั้นและทีมกลุ่มสาระวิชาให้มี Mentor เป็นมิติหน่ึงท่ีส าคญั  
โครงการฝึกอบรมสร้างทกัษะผูน้ าท่ีเขม้แข็ง จดัให้มีการสัมมนาทีมครูผูน้ าของโรงเรียนปีละ 1 คร้ังและจดัระบบ 
feedback ใหก้บัครูในทีมผูน้ าอยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้  

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยงัให้ความส าคญักบัการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้งภายใน
และภายนอกรวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมและจดัระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการ
จดัการเรียนรู้ ดงัโครงการและกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนปฏิบติัการ โครงการสร้างจิตส านึกและองค์ความรู้เร่ือง
ส่ิงแวดล้อม  โครงการพฒันาความเป็นโรงเรียนสีเขียวในระบบโรงเรียน (Green School)  มีการจดัท าคู่มือ Green 
School ติดตามและประเมินผลการจดัซ้ือและการซ่อมบ ารุงของโรงเรียน ปรับระบบไฟส่องสวา่งท่ีมีประสิทธิภาพ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน โครงการ Master  Plan 
ภูมิทศัน์มาแตร์เดอี มีการติดตาม Master Plan ท่ี  Landscape Architect ท่ีได้รับมอบหมายน าเสนอ  ดูแลปรับปรุง
ปลีกย่อยในพื้นท่ีสีเขียวเดิมของโรงเรียนและติดตามทีมสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และมณัฑนากรในการออกแบบ
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อาคารใหม่และปรับภูมิทศัน์โรงเรียน  โครงการติดตามการท างานตามระบบดูแลความปลอดภยั สาธารณูปโภค 
และต่ืนตวัในการพฒันาอยู่เสมอมีแผนและผงัของระบบสาธารณูปโภคครบถว้นและตรวจสอบระบบรักษาความ
ปลอดภยัสม ่าเสมอ  โครงการเพิ่มพูนคุณภาพและความพึงพอใจในบริการโภชนาการ มีการจดัระบบการจดัซ้ือท่ี
เน้นคุณภาพและความเพียงพอ  มีเมนูอาหารถูกใจผูบ้ริโภคบนพื้นฐานการดูแลสุขภาพ  เสริมความรู้และทกัษะ
ให้กบัผูใ้ห้บริการและจดัระบบการบ าบดัและก าจดัของเสียอย่างเหมาะสมไดม้าตรฐานสากล  โครงการกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมมีความ active อยู่เสมอ ดว้ยการก าหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีชัดเจน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมร่วมกนัในโรงเรียน ติดตามขอ้มูลการใช้น ้ าประปาและไฟฟ้าของ
โรงเรียน  รวมทั้งการจดัการขยะของโรงเรียน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานและเสนอแนวทางการพฒันา  
โครงการพฒันาทกัษะครูในการใช้ ICT เพื่อการจดัการเรียนรู้และประเมินผล มีการอบรม ICT เคร่ืองมือทรงพลงั
ส าหรับครูและกรณีศึกษา รวมทั้งการใช้ ICT กิจกรรมดี ๆ ในห้องเรียน  โครงการพฒันาการใช้ ICT ในการสร้าง
ระบบจดัการขอ้มูลสารสนเทศและ KM มีระบบการจดัการขอ้มูลและการบริหารจดัการองค์ความรู้ และเครือข่าย
ขบัเคล่ือน ICT กบั KM  โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการใช ้ICT เพื่อพฒันาการเรียนการสอนมีกิจกรรม 
MD Online Community  โครงการคลินิก ICT  มีการจดัท าทะเบียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบนั  
จดัระบบบริการปรับโปรแกรมและซ่อมบ ารุงให้มีประสิทธิภาพเสมอ  บริการซ่อมบ ารุงและบันทึกรายงาน
สม ่าเสมอและจดักิจกรรมแนะน าโปรแกรมใหม่ ๆ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  โครงการปรับปรุง website ของโรงเรียนมี  
Website Editorial และ Website Facelift  โครงการจดังบบริหารการเงินอย่างมืออาชีพมีการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี  การทบทวนระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายและสร้างระบบการรายงานการเงินปีละ 4 คร้ัง  โครงการวาง
แผนการหาเงินทุนสนบัสนุนการพฒันามีการวางแผนระดมทุนโดยคณะกรรมการร่วมของ 2 สมาคมและด าเนินการ
ระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  โครงการส่งเสริมและประสานงานความมีส่วนร่วมของนกัเรียนเก่าและผูป้กครอง 
และโครงการความเขม้แขง็ในมูลนิธิมาแตร์เดอีวทิยาลยั  

 

ผลการด าเนินการ 
 จากการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่  
  1. โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์  เป้าหมาย ยุทธศาสตร์     
พันธกิจ  อัตลักษณ์ และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับสภาพทางสังคม เด็ก และเยาวชน          
ความต้องการในการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายของการปฏิรูปการศึกษาตามความต้องการของสังคมท่ี
เปล่ียนไป โดยใชค้วามสามารถในการสร้างสรรคค์วามคิด วธีิการใหม่  ใหเ้หมาะสมกบับริบทของโลกปัจจุบนัและ
สัญญาณแห่งกาลเวลา การยืนหยดัในอตัลักษณ์ของโรงเรียน การศึกษาอุร์สุลิน และการปฏิรูปการศึกษาตาม
แผนงานอภิบาลของศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย   

 2. โรงเรียนไดน้ าแผนพฒันาโรงเรียนสู่การปฏิบติั โดยจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี ซ่ึงในปีการศึกษา 
2561 ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการท่ีประกอบดว้ยโครงการทั้งส้ิน 78 โครงการ สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติการ
พบว่า บรรลุเป้าหมายระดบัดี-ดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 85.90 แต่ยงัคงมีอีกหลายโครงการคิดเป็นร้อยละ 6.41  ท่ีการ
ด าเนินการยงัไม่แลว้เสร็จ จ าเป็นตอ้งพิจารณาเพื่อด าเนินการต่อเน่ืองไปในปีการศึกษา 2562 ต่อไป  
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3. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจดัการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2561 มีค  าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรภายในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการบริหาร  ผูบ้ริหารยึดหลกัธรรมาภิบาลและน าแนวคิดดา้นปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นสถานศึกษา  มุ่งพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ผลการประเมินพบวา่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง มีความพึงพอใจต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.52 และโรงเรียนมี
แผนและด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมและครอบคลุม โดยผูป้กครองให้
ความพึงพอใจในดา้นน้ี คิดเป็นร้อยละ 91.79 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาตนเองให้มีความกา้วหน้าในวิชาชีพและจิตวิญญาณโดย
เขา้รับการอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและเครือข่ายการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั  สมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
คณะอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายผูป้กครอง คุณแม่อาสา ประชาคมหลงัสวน มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน ผา่นโครงการจ านวน 2 โครงการ ซ่ึงบรรลุเป้าหมายในการท า
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95 และผลประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัในดา้นการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายโรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครองและครู มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 92.63 

6. โรงเรียนมีการจดัหา พฒันา และใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 
ผลการประเมินพบว่านกัเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง มีความพึงพอใจในดา้นน้ีคิดเป็นร้อยละ 
90.45  

7. นักเรียน ผูป้กครอง และครู มีความพึงพอใจต่อโรงเรียนท่ีได้จดัโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนบรรลุเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  92.06  

จุดเด่น      
 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการแสวงหาโอกาสใหค้รูในการฝึกอบรมต่าง ๆ  นิเทศและติดตามความคืบหนา้
ทั้งดา้นวิชาการ การพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ และพฒันาการของครูในดา้นจิตใจและจิตวิญญาณ กระตุน้
และจดัโอกาสการเรียนรู้ร่วมกนัของครู บุคลากรมีความชดัเจนในการท างานร่วมกนัเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน  มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ อตัลกัษณ์ความเป็นโรงเรียนคาทอลิก และอตัลกัษณ์ความเป็น
โรงเรียนอุร์สุลิน  
 ในการบริหารหลกัสูตรมีการจดัรายวิชาเพิ่มเติมท่ีทนัสมยัเพื่อรองรับความตอ้งการของผูเ้รียน  กระบวน 
การเรียนการสอนดว้ย MDLC ท าใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสปฏิบติัจริงเพิ่มมากข้ึน   
 ความมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน นกัเรียนเก่าและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน ทั้งการใหค้  าแนะน า และสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง    
 คณะซิสเตอร์ให้ความส าคญักบัการดูแลความสะอาดส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รียน 
รวมทั้งเปิดโอกาสใหมี้การเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก และพฒันาสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
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จุดทีค่วรพฒันา 
 1. การพฒันาให้  ICT มีส่วนในการจดัการเรียนรู้ และการบริหารงาน มากยิ่งข้ึนส าหรับครูและบุคลากร
บางส่วน 
 2. สร้างความคืบหนา้อยา่งต่อเน่ืองในการเป็นโรงเรียนสีเขียวท่ีมีระบบชดัเจน 
 3. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ครูอยา่งไม่รอชา้ เฉพาะอยา่งยิง่การใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางในการแกไ้ข 
 
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :    ดีเยีย่ม 
กระบวนการพฒันา 
 โรงเรียนจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  เป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิด
และปฏิบติัจริง มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผล
ท่ีไดม้าให้ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยด าเนินการ
ดงัประเด็นต่อไปน้ี 
  1. จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้โดย
นกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ภายใตโ้ครงการต่าง ๆ ท่ีประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัเช่น กิจกรรมค่าย
ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาตร์ กิจกรรมค่ายยุวกาชาด กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์แก่นกัเรียน  กิจกรรมสร้างผลงาน IT ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนัและกิจกรรมร่วมสร้างสรรคผ์ลงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ตามความสนใจ  ในขณะท่ีกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ จดักิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพท่ีส่งเสริมความสนใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ของผูเ้รียนนอกเวลาเรียน เช่น กิจกรรม “ถกัดว้ยมือ”  กลุ่มสาระศิลปะ จดัใหมี้เวทีสร้างเสริมประสบการณ์ทางดา้น                                                                                                                                                                                                                                                                            
ศิลปะ และกิจกรรมศิลป์อาสาส่งความสุขซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนไดถ่้ายทอดความมีสุนทรียภาพทางศิลปะ
ให้กบัชุมชน  การด าเนินโครงการ Broaden Horizon of Students through English Language Skills ของกลุ่มสาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ภาษาต่างประเทศ  เป็นตน้ ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบการจดัการเรียน   
การสอนโดยใช้กระบวนการท่ีเหมาะสมตามธรรมชาติวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การเน้นการปฏิบติั
กิจกรรมการทดลองของกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ให้นกัเรียนไดสื้บคน้ เสาะหา ส ารวจ
ตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนเกิดความเขา้ใจ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการไตร่ตรอง 
ซ่ึงเน้นการพฒันาทกัษะในการคิดและไตร่ตรองก่อนท่ีจะตดัสินใจลงมือท า กิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มให้
นกัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัและส่งเสริมทกัษะในการท างานร่วมกนั การสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิพากษ ์       
อยา่งสร้างสรรค์ เป็นตน้ มีการส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  เช่น การศึกษาเก่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้นในห้องอาเซียน การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงท่ีห้องปฏิบติัการ 
Math Whizz   และการศึกษาจากป้ายนิเทศเก่ียวกบัความรู้ต่าง ๆ  จดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมทศันศึกษาตามสถานท่ี
ต่างๆท่ีเหมาะสมกบัระดบัชั้นนั้นๆ  และกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาจิต เพื่อเรียนรู้การใช้สมาธิในการเรียนและ    



 

75 

การปฏิบติัตนเป็นคนดีของสังคมดว้ยกิจกรรมการฟ้ืนฟูจิตใจและปฏิบติัธรรมของนกัเรียน กิจกรรมการเจริญสติ
และภาวนาดว้ยการฟังขอ้คิดยามเชา้จากค าสอนของท่านนกับุญอญัจลา  บทเพลงเจริญสติก่อนเขา้ห้องเรียนในช่วง
พกักลางวนั และเจริญสติในชัว่โมงโฮมรูมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง อีกทั้งเปิดพื้นท่ีโบสถม์าแตร์เดอีเพื่อภาวนาร่วมกนัช่วง
พกักลางวนั สัปดาห์ละ 2 วนั  อีกทั้งจดัให้มีการพฒันา EQ และทกัษะการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยกิจกรรมดวงดาวแห่ง
ความสุข รู้คิด เขา้ใจ ความฉลาดทางอารมณ์ ในระดบัประถมและกิจกรรมรู้ย ั้งคิด ใช้ชีวิตอย่างเฉลียวฉลาดทาง
อารมณ์ในระดบัมธัยม    
 2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ่ือต่อการเรียนรู้ ครูทุกคนได้รับการพฒันาทางด้าน    
การใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองตามโครงการพัฒนาทักษะครูในการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ และ
ประเมินผล และโครงการพฒันาการใช้ ICT ในการสร้างระบบจดัการข้อมูลสารสนเทศและ KM จึงท าให้ครู
สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการใช้ส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี  นกัเรียนไดรั้บ
บริการระบบ Internet ในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน นกัเรียนจึงสามารถแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย และเพื่อรองรับการพฒันาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โรงเรียนไดติ้ดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีบริเวณโรงเรียนเพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ท าให้ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการเก่ียวกบัส่ือและ
อุปกรณ์เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาเพราะมีความสะดวก เพียงพอ และอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  นอกจากน้ีโรงเรียนยงั
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสนใจด้านอ่ืนๆเพิ่มเติมทั้งภายในและนอกโรงเรียน เช่น ดา้นภาษาต่างประเทศ
เร่ิมต้นท่ีภาษาญ่ีปุ่น ด้วยการจดัท าหลักสูตรการสอนจัดการเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นในระดับมัธยมปลาย  จดัหาครู
ผูท้รงคุณวุฒิ คดัเลือกแบบเรียน  คดัเลือกผูเ้ขา้เรียนในแผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาญ่ีปุ่น  ติดตามการจดัการ
เรียนรู้จากแผนการสอน การนิเทศการสอน และส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียนต่อแผนการเรียนภาษาองักฤษ – 
ภาษาญ่ีปุ่น และจดัให้มีโครงการท่ีเปิดโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมดว้ยการรับสมคัร
คดัเลือกเพื่อเดินทางไปแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมท่ีโรงเรียนอุร์สุลินท่ีออสเตรเลีย  
   3. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันา ครูใชว้ธีิการประเมินท่ีหลากหลายและ
เนน้การประเมินเพื่อการพฒันาผูเ้รียนตามโครงการพฒันาการตั้งค  าถามกระตุน้การคิด การวดัและประเมินผล โดย
ครูได้รับการอบรมเทคนิคการตั้งค  าถามชวนคิด การใช้ Rubric Scales ในการวดัประเมินผล และการวิเคราะห์
ข้อสอบ โดยมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียนมากกว่าการ
ประเมินผลจากการสอบปลายภาค มีการแบ่งอตัราส่วนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน  กลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียนอยา่งชดัเจน ใชเ้คร่ืองมือและวธีิการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมาย และการ
จดัการเรียนการสอน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยงานวิจยัท่ีหลากหลาย  นกัเรียน ผูป้กครองและครูรับทราบผลการประเมินร่วมกนัเพื่อพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตาม
เป้าหมาย  มีการรายงานผลการเรียนรู้เป็นระยะตลอดปีการศึกษา  และมีการรายงานผลอยา่งเป็นทางการภาคเรียนละ 
2 คร้ัง  นอกจากจะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัเรียน ผูป้กครองและครูแลว้ ยงัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ครูผูส้อน นักเรียนเก่า และผูป้กครองดว้ยกนั ผ่านเครือข่ายผูป้กครองนักเรียน สมาคมนักเรียนเก่าฯ และสมาคม
ผูป้กครองและครู 



 

76 

ผลการด าเนินการ 
  ผลจากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้แสดงถึงการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้

ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมไดจ้ริง และ

สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้มีการใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา

ท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี

ความสุข การตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีวดัท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกบัเป้าหมาย ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน เพื่อพฒันาผูเ้รียน และการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาการ

ระหวา่งครูและผูป้กครองท าให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อร่วมกนัพฒันาและปรับปรุง

การจดัการเรียนรู้ 
 

จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอนอยา่งเต็มศกัยภาพและเต็มเวลา และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง   
ท่ีดี ครูจดักิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการท าความรู้จกั และวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล การจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการ MDLC (Mater Dei Learning Cycle) มีความชัดเจนยิ่งข้ึน  ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ครูมีการใชส่ื้อและเทคโนโลยีมากข้ึน และ
กระตุน้ให้นกัเรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาขอ้มูลและน าเสนอรายงานโดยมีการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการและใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีมีความหลากหลาย  ท าให้เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการสมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์มีความชดัเจนตรงตามแผนพฒันาโรงเรียนในทุกหน่วยการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนมีความเป็นเจา้ของการเรียนรู้ของตน  และครูท างานร่วมกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายแนะแนวในกรณีท่ี
ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจดูแลพิเศษแตกต่างจากผูอ่ื้น 
   
 จุดทีค่วรพฒันา 
  1. ส่งเสริมการคิดดว้ยการใชค้  าถามท่ีกระตุน้การคิดให้มากข้ึน และการเปิดโอกาสให้นกัเรียนริเร่ิมสร้างสรรค์
และมีนวตักรรม 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน Professional Learning Community  ของครูทุกคน  
  3. สนบัสนุนการสร้างสติ ความยบัย ั้งชัง่ใจและใชว้จิารณญาณในการใชส่ื้อสังคม                                                                                        
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน     

จากการประเมินผลการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ในปีการศึกษา 2561 สามารถสรุปคุณภาพการศึกษา
ปฐมวยั และคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ 
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ไดด้งัแสดงในตารางท่ี 42 และตารางท่ี 43 
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ตารางที ่42  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 2561 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวดั 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 97.90 ยอดเยีย่ม 

1.1 มีพฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้ 94.34  

1.2 มีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 99.53  

1.3 มีพฒันาการดา้นสังคม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 99.95  

1.4 มีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้ 97.79  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยีย่ม 

2.1 มีหลกัสูตรครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน  ระดบั 5 

2.2 จดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน  ระดบั 5 

2.3 ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์  ระดบั 5 

2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและเพียงพอ  ระดบั 5 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

 ระดบั 5 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ระดบั 5 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 98.41 ยอดเยีย่ม 

3.1 จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ 97.80  

3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบติัอยา่งมีความสุข 100.00  

3.3 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 95.83  

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

100.00  

 
 

สรุปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัปฐมวยั ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับคุณภาพ           
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3   ระดบั 4  ระดบั 5   
             (ก าลงัพฒันา)        (ปานกลาง)                        (ดี)                            (ดีเลิศ)                         (ยอดเยีย่ม) 
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ตารางที ่43 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวดั 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  91.94 ยอดเยีย่ม 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 93.13  
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ   
2)  มีความสามารถในการวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแกปั้ญหา 

  

3)  ความสามารถในการสร้างนวตักรรม   

4)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   
5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา   
6) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ    

1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 90.75  
1)  มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
2)  มีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย   
3)  ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย   
4)  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยีย่ม 

2.1 การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน  ระดบั 5 

2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดบั 5 

2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ระดบั 5 

2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาการ   ระดบั 5 

2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  ระดบั 5 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้  ระดบั 5 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 92.00 ยอดเยีย่ม 

3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น  
      ชีวติประจ าวนัได ้

91.67 
 

 

3.2 ใช ้ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 94.28  
3.3 มีการบริหารจดัการผูเ้รียนเชิงบวก 92.94  
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวดั 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 91.43  
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อปรับปรุงและพฒันาการจดั 
       การเรียนรู้ 

89.69  

 
 

สรุปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับคุณภาพ           ระดบั 1            ระดบั 2          ระดบั 3               ระดบั 4               ระดบั 5   

       (ก าลงัพฒันา) (ปานกลาง)                   (ดี)                        (ดีเลิศ)                    (ยอดเยีย่ม) 
 
สรุปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ แสดงว่า การจดัการศึกษาปฐมวยัประสบความส าเร็จตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว ้ ซ่ึงผลการประเมินสรุปได้ว่า ได้คุณภาพระดับยอดเยี่ยม เพราะประเมินได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้ ง 3 
มาตรฐาน ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนให้ความส าคญักบัการจดัหลกัสูตรท่ีตรงตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ครอบคลุม
พฒันาการทั้ง 4 ดา้น มีการออกแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติั 
ตอบสนองความแตกต่างของเด็ก ครูมีความเขา้ใจในหลกัการการจดัการศึกษาปฐมวยั  ปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและ
การศึกษาอุร์สุลิน ผนวกกับความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กปฐมวยัจึงสามารถออกแบบการจดัประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมพฒันาการเด็กครบทุกดา้นและการประเมินพฒันาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนั อนุบาลมาแตร์- 
เดอีวิทยาลยัมีความโดดเด่นท่ีเด็กเป็นศูนยก์ลาง วางพื้นฐานอย่างดีให้นักเรียนเร่ิมต้นซึมซับอตัลักษณ์เซอร์เวียม      
เห็นคุณค่าของการรักและรับใช้ ดว้ยภาคปฏิบติัของการรู้จกัให้ โดยเร่ิมจากใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนๆดว้ยกนัเอง และ
บริจาคของเล่นและส่ิงของเพื่อผูย้ากไร้ ไม่น่ิงดูดายต่อผูจ้  าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั
ในตนเอง มุ่งความเป็นเลิศแห่งตน มีการอบรมบ่มนิสัยนกัเรียนดว้ยความรัก อ่อนโยน ใชเ้หตุผล  และค่อย ๆ ฝึกนิสัย
ให้ตระหนกัถึงความส าคญัของทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และต่อโรงเรียน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ รวมทั้ง
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของครูและผูป้กครอง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัในการสร้างโอกาสให้เด็กไดพ้ฒันาอย่าง
เหมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะและสังคมปัจจุบนั ในขณะท่ีผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในปรัชญา และหลกัการจดัการศึกษา
ปฐมวยั จึงใหค้วามส าคญัในการสร้างรากฐานท่ีมัน่คงในระดบัปฐมวยั การเช่ือมรอยต่อกบัประถมศึกษา มีการประชุม
กบัระดบัประถม 1 - 2 อยา่งสม ่าเสมอ  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันั้นครูในระดบัปฐมวยัจึงไดรั้บ
โอกาสในการสร้างทกัษะ และพฒันาตนเองเพื่อการจดัการศึกษาในโรงเรียนให้มีเอกภาพอยูใ่นทิศทางเดียวกนั โดยมี
แผนพฒันาโรงเรียน (2561 - 2565) ก ากบั  ผูบ้ริหารให้ค  าปรึกษาและเอาใจใส่การจดัการศึกษา แสวงหาความรู้และ
ติดตามความเคล่ือนไหวในวงการศึกษาปฐมวยัในระดบัสากล เพื่อให้การศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนมีความ
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ทนัสมยั และมีส่วนร่วมในการจดัท าหลักสูตรปฐมวยัของสถานศึกษา ทีมงานครูในระดับอนุบาลของโรงเรียน
ปฏิบติังานดว้ยการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน่ึง เดียวกนั  โดยค านึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อ
นกัเรียน สร้างพื้นฐานท่ีมัน่คงในการเรียนรู้ใหเ้ด็ก ๆ สามารถพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ แสดงวา่ การจดัการพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบ
ความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ซ่ึงผลการประเมินสรุปไดว้า่ ไดร้ะดบัคุณภาพยอดเยี่ยม เพราะประเมินไดร้ะดบั
ยอดเยี่ยม ทั้ง 3 มาตรฐาน ทั้งน้ีโรงเรียนมีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างหลากหลาย โดยจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
นกัเรียนเป็นส าคญัเพื่อมุ่งพฒันานกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งสมบูรณ์ตามศกัยภาพของนกัเรียน ครอบคลุมในทุกๆ
ด้านเป็นไปตามเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพนักเรียนท่ีสอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน จนมีผลการพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม นกัเรียนมีทกัษะในการสังเกต อ่าน ฟัง พูด เขียนส่ือความไดเ้หมาะสมกบัวยั 
เฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของนักเรียนในการใช้ภาษาองักฤษท่ีสามารถเขียนเรียงความภาษาองักฤษได้อย่าง         
มีคุณภาพ นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์ท างานร่วมกนั และสามารถน าเสนอผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ      
มีขั้นตอนในการน าเสนอวิธีคิดหรือวิธีแกปั้ญหาท่ีตนใช้ได ้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งดว้ยวาจา
และเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร สามารถร่วมกนัวางแผนงานและด าเนินการจนส าเร็จมีความมุ่งมัน่ท างานอย่างมี
ความสุขและภูมิใจในผลงาน นกัเรียนมีทกัษะในการไตร่ตรอง (reflection) และสามารถบรรยายการไตร่ตรองของ
ตนเองไดอ้ย่างลึกซ้ึง อีกทั้งนักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี  มีสุนทรียภาพ ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพฒันาตนเอง  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตดัสินใจ  และแกปั้ญหาไดอ้ย่าง    
มีสติ มีเหตุมีผล  มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รู้จกัป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ
ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมัน่ใจในการแสดงออก
อยา่งเหมาะสม และท่ีส าคญัมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี รู้จกัให้เกียรติผูอ่ื้น   มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อ 
ผูมี้พระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ทั้งน้ีเกิดจากครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน
อย่างเต็มศกัยภาพและเต็มเวลา และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี จดักิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการท าความ
รู้จกั และวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ MDLC (Mater Dei Learning Cycle)       
มีความชดัเจนยิ่งข้ึน ท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ครูมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีมากข้ึน และกระตุน้ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ขอ้มูลและน าเสนอรายงานโดยมีการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีมีความ
หลากหลาย ท าให้เป้าหมายคุณภาพนักเรียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์มีความชดัเจนตรงตามแผนพฒันาโรงเรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้ นกัเรียนมีความเป็นเจา้ของการเรียนรู้
ของตน นกัเรียนจึงมีความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และมีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ี
เหมาะสมกบัช่วงวยั  นอกจากน้ีครูท างานร่วมกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายแนะแนวในกรณีท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
เอาใจดูแลพิเศษแตกต่างจากผูอ่ื้น ซ่ึงฝ่ายบริหารให้ความส าคญักบัการแสวงหาโอกาสให้ครูในการฝึกอบรมต่าง ๆ  
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มีการนิเทศและติดตามความคืบหนา้ทั้งดา้นวิชาการ การพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ และพฒันาการของครูใน
ดา้นจิตใจและจิตวิญญาณ กระตุน้และจดัโอกาสการเรียนรู้ร่วมกนัของครู บุคลากรจึงมีความชดัเจนในการท างาน
ร่วมกันเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ อตัลักษณ์ความเป็น
โรงเรียนคาทอลิก และอตัลกัษณ์ความเป็นโรงเรียนอุร์สุลิน และเพื่อรองรับความตอ้งการของนักเรียนให้มากข้ึน
โรงเรียนจึงจดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีทนัสมยั และใชก้ระบวนการเรียนการสอนดว้ย MDLC ซ่ึงท าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาส
ปฏิบติัจริงเพิ่มมากข้ึนและเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆให้แก่นักเรียน โรงเรียนจึงเน้นในความมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง ชุมชน นกัเรียนเก่าและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการด าเนินงานของโรงเรียน ทั้งการให้
ค  าแนะน า และการน าเสนอส่ิงท่ีควรค่าต่อการพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
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ส่วนที ่3 
สรุปผล แนวทางการพฒันาและความต้องการความช่วยเหลอื 

 
1.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
     ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 ทั้ งในระดับปฐมวยัและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นท่ีพอใจในระดบัดีเยี่ยม โดยสรุปผลการประเมินในภาพรวมถึงจุดเด่นและจุดควรพฒันาได้
ดงัน้ี 
ระดับการศึกษาปฐมวยั 

ตารางที ่46 แสดงจุดเด่นและจุดควรพฒันาระดบัปฐมวยั 
 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

มาตรฐานที ่1  ด้านคุณภาพเด็ก  
1. เด็ก ๆ มีพฒันาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป็นท่ีน่าพอใจ ทกัษะการเคล่ือนไหวและการฝึกฝนให้
เกิดมีทกัษะต่างๆ เป็นไปด้วยดี เด็กๆ ใช้ทกัษะต่าง ๆ
ได้อย่างคล่องแคล่วจนกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาท่ี
ย ัง่ยืน  มีสุขมีนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนและ
สามารถหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภยั
และส่ิงเสพติดได ้

1.  การพฒันาความมีวนิยัในตนเอง สามารถรักษา 
     เวลา รู้จกัฟังผูอ่ื้น รวมทั้งความสนใจและความ

กระตือรือร้นในการอ่าน 
 

2. ในด้านอารมณ์และจิตใจ เด็ก ๆ มีความร่าเริง แจ่มใส 
มัน่ใจและกลา้แสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวยั มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง พอใจในการมีส่วนในการรณรงค์ให้พี่  ๆ 
มธัยมศึกษาไม่ลืมท่ีจะน าตุ๊กตามาแบ่งปันให้ผูย้ากไร้ 
ในเทศกาลพระคริสตสมภพ  เด็ก ๆ ช่ืนชมดนตรีและ
ศิลปะ เรียนรู้ท่ีจะรักธรรมชาติ 

 

3.  เด็ก ๆ มีวินัย  รับผิดชอบ  ซ่ือสัตย์สุจริต  เล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้  เช่ือฟังค าสอนของพ่อแม่และ
ครูอาจารย์  รู้จักน่ิงฟัง สังเกต ตอบค าถาม และตั้ ง
ค าถามจากการสังเกตและความอยากรู้อยากเห็นน าสู่
การแสวงหาค าตอบ  นับเป็นพัฒนาการด้านการ
แสวงหาความรู้และสังคมท่ีน่าพอใจ 
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4.  พัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กรู้จักสังเกต แยกแยะ 

เช่ือมโยง ซกัถาม และแสวงหาค าตอบ  เร่ิมเป็นเจา้ของ
กระบวนการในการเรียนรู้ของตนเองและถ่ายทอดส่ือ
ความคิดของตนได้อย่างดี  มีความสุขเม่ือได้ร่วม 
Project Approach ในกิจกรรมการเรียน เร่ิมมีทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็น
รากฐานส าคญัของ STEM  และท่ีส าคญัเด็ก ๆ มีพื้น
ความรู้ รวมทั้ งประสบการณ์ท่ีน าสู่จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์   

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ผู้บริหารมีความเข้าใจในปรัชญาและหลักการจัด

การศึกษาปฐมวยั ให้ความส าคญัของการสร้างรากฐาน
ท่ี มั่น ค งใน ระดับปฐมวัย  ก าร เช่ื อมรอย ต่อกับ
ประถมศึกษา มีการประชุมกับระดับประถม 1-2  
สม ่าเสมอ  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ดงันั้นครูในระดบัปฐมวยัจึงไดรั้บโอกาสในการสร้าง
ทักษะ และพัฒนาตนเองเพื่ อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนให้มีเอกภาพอยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยมี
แผนพฒันาโรงเรียน (2561-2565) ก ากบั  ผูบ้ริหารให้
ค  าปรึกษาและเอาใจใส่การจัดการศึกษา แสวงหา
ความรู้และติดตามความเคล่ือนไหวในวงการศึกษา
ปฐมวยัในระดบัสากล เพื่อให้การศึกษาระดบัปฐมวยั
ของโรงเรียนมีความทันสมัย และมีส่วนร่วมในการ
จดัท าหลกัสูตรปฐมวยัของสถานศึกษา 

2. โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  ครอบค ลุมพัฒนาการทั้ ง  4 ด้ าน  มีก าร
ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนอง
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่ม เป้าหมายเฉพาะ 

3. ทีมงานครูในระดบัอนุบาลของโรงเรียนปฏิบติังานดว้ย
การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน่ึง
เดียวกนั  โดยค านึงถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อนกัเรียน 

1.  พฒันาให้ ICT มีส่วนในการจดัการเรียนรู้ และ
การบริหารงานมากยิง่ข้ึน 

2.  ครูอนุบาลต้องรักการอ่านและแสวงหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม อัน จ ะ เป็ น ป ระ โ ย ช น์ ใน ก ารจัด
ประสบการณ์ใหเ้ด็กๆ 

3.  ผูบ้ริหารและครูควรช้ีแนะผูป้กครองให้เขา้ใจถึง
ความส าคญัของการแสวงหาและรักท่ีจะเรียนรู้
ของนกัเรียน ควรกระตุน้ให้เด็กๆเกิดความสงสัย 
อยากรู้และตั้งค  าถาม เพื่อแสวงหาค าตอบ 
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สร้างพื้นฐานท่ีมัน่คงในการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ สามารถ
พฒันาต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

4. ครูมีการประชุมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ เพิ่มจากเดือน
ละคร้ังในปีการศึกษา 2560 เป็นสัปดาห์ละคร้ัง มีการ
ปรึกษาหารือและท างานร่วมกนัอยา่งมีทิศทาง และไป
ในทางเดียวกนั  แผนการจดัประสบการณ์จึงสอดคลอ้ง
กับหลักสูตร  มีความหลากหลาย และสามารถให้
ความส าคญัต่อพฒันาการของเด็กๆ  เป็นรายบุคคล ใน
การเรียนภาษาองักฤษไดมี้การแบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยใช้
อตัรา ครู 1 คนต่อนกัเรียน 10 คน มีครูเจา้ของภาษาเขา้
มาร่วมในการสอน  ครูทุกคนมีทศันคติท่ีดีจึงสามารถ
บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยในเชิงบวก เด็ก ๆ   
มีความสุขในการมาโรงเรียน ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยี
ในการน าเสนอบทเรียนอย่างเหมาะสม ว ัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเน่ือง และรายงาน
ผลท่ีเน้นพัฒนาการ มิใช่ผลคะแนนเพียงเพื่อการ
เปรียบเทียบและแข่งขนั และใชภ้าพกิจกรรมการเรียน
ในการติดต่อส่ือสารและรายงานความก้าวหน้าใน
พฒันาการของเด็ก ๆ ต่อผูป้กครอง 

 

มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ครูมีความเข้าใจในหลักการการจดัการศึกษาปฐมวัย  

ปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและการศึกษาอุร์สุ ลิน 
ผนวกกบัความเขา้ใจในธรรมชาติของเด็กปฐมวยัจึง
สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ ท่ีส่งเสริม
พฒันาการเด็กครบทุกดา้นและการประเมินพฒันาการ
เด็กจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนั อนุบาลมาแตร์
เดอีวิทยาลัยมีความโดดเด่นท่ีเด็กเป็นศูนยก์ลาง เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆรวมทั้งเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ของครูและผูป้กครอง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้
ร่วมกัน ในการสร้างโอกาสให้เด็กได้พัฒนาอย่าง
เหมาะสมกบัวยั วฒิุภาวะและสังคมปัจจุบนั 

1.  ครูอนุบาลควรตั้งค  าถามปลายเปิด ฟังความ 
 คิดเห็นของนกัเรียน และกระตุน้ใหน้กัเรียนฟัง  
 กนัและกนัเสมอ 

2.   ครูควรปลูกฝังเร่ืองการดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่ง  
      เหมาะสม เป็นรากฐานในวยัอนุบาล 



 

85 

 จุดเด่น จุดควรพฒันา 
2.   เครือข่ายผูป้กครองและคุณแม่อาสาท างานร่วมกนัและ 

ร่วมกบัทางโรงเรียน  มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาการ
ของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ กิจกรรมท่ีจดัแต่ละคร้ังมี
ความสร้างสรรค์ อาศยัความร่วมแรง  ร่วมใจกนัของ
ผู ้ปกครอง และเด็กๆ มีความ สุขกับ กิจกรรม ท่ี
ผูป้กครองจดัให ้รวมทั้งเนน้ความพอเพียง 

3.   อนุบาลมาแตร์เดอีวิทยาลัยวางพื้นฐานอย่างดีให้
นัก เรียน เร่ิมต้น ซึมซับอัตลักษณ์ เซอร์เวียมด้วย
ภาคปฏิบติั ของการให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆดว้ยกนั
เอง และบริจาคของเล่นและส่ิงของเพื่อผูย้ากไร้  มีการ
อบรมบ่มนิสัยนักเรียนด้วยความรัก อ่อนโยน ใช้
เห ตุ ผล   แ ล ะค่ อ ย  ๆ  ฝึ ก นิ สั ย ให้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความส าคัญต่อทัศนคติท่ี ดี ต่อการเรียน รู้และต่อ
โรงเรียน เห็นคุณค่าของการรักและรับใช ้ ไม่น่ิงดูดาย
ต่อผูจ้  าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ มีความซ่ือสัตย์
สุจริต มีวินัยในตนเอง มุ่งความเป็นเลิศแห่งตน และ
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนรณรงค์เร่ือง การเป็น
ผูส้ร้างสันติ ผลการประเมินปรากฏว่านักเรียนใส่ใจ
ในการอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนอย่างสันติ เคารพในความ
แตกต่าง 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ตารางที ่47 แสดงจุดเด่นและจุดควรพฒันา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม    
2. ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนในขอ้สอบ ONET มีระดบั

คะแนนสูง และเกาะกลุ่มซ่ึงแสดงถึงการเอาใจใส่ดูแล
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 

1. กระตุน้นกัเรียนในการสร้างสมคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ให้ตนเอง โดยเฉพาะความตรงต่อเวลา 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต กิริยาวาจา และความมีวนิยัใน
ตนเอง  

2. สนับสนุนการสร้างสติ ความยบัย ั้งชั่งใจและใช้
วจิารณญาณในการใชส่ื้อสังคม 
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3. ความก้าวหน้าของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ

โดยเฉพาะการเขียนเรียงความภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมี 
คุณภาพ 

4. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี  มีสุนทรียภาพ ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์  ตดัสินใจ  และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มี
เหตุมีผล  มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร   
มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

5. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีความมัน่ใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม    
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี รู้จกัให้เกียรติผูอ่ื้น   นักเรียนมี
ความเอ้ืออาทรต่อผู ้อ่ืนและกตัญญูกตเวที ต่อผู ้มี
พระคุณ  ยอมรับความคิดเห็น  และวัฒนธรรม ท่ี
แตกต่าง 

6. นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคท์  างานร่วมกนั 
และสามารถน าเสนอผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มี
ขั้นตอนในการน าเสนอวิธีคิดหรือวิธีแก้ปัญหาท่ีตน
ใชไ้ด ้สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลทั้งดว้ย
วาจาและเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษร สามารถร่วมกัน
วางแผนงานและด าเนินการจนส าเร็จมีความมุ่งมั่น
ท างานอยา่งมีความสุขและภูมิใจในผลงาน 

7. นักเรียนมีทักษะในการไตร่ตรอง (reflection) และ
สามารถบรรยายการไตร่ตรองของตนเองได้อย่าง
ลึกซ้ึง 

3.   นกัเรียนทุกคนควรมีทกัษะในการบริหารเวลา 
4.   นกัเรียนควรตระหนกัในคุณค่าของการเรียนรู้ 
      นอกสถานท่ี ซ่ึงทางโรงเรียนจดัใหแ้ละใส่ใจให ้
      เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการกา้วเดินในแผนพฒันา

โรงเรียน 2561 - 2565  แสวงหาโอกาสให้ครูในการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ  ผูบ้ริหารติดตามความคืบหน้าทั้งดา้น
วิชาการ  การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน รู้         
และการพัฒนาในด้านจิตใจและจิตวิญญาณของครู 
โดยกระตุน้ และ จดัโอกาสการเรียนรู้ร่วมกนัของครู 
จึงท าใหน้กัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจในการ
บริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร 

2. ในการบริหารหลักสูตร  มีการจดัรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
ทัน ส มัย เพื่ อ รอ ง รับ ค วามต้อ งก ารของผู ้ เรี ยน  
กระบวนการเรียนการสอนดว้ย MDLC ท าใหผู้เ้รียนได้
มี โอ ก าส ป ฏิ บั ติ จ ริ ง เพิ่ ม ม าก ข้ึ น  โรง เรี ยน ให้
ความส าคญักบัการนิเทศภายในเพื่อกระตุน้ให้มีการ
พฒันาการเรียนการสอนอยูเ่สมอ     

3. การท างานร่วมกนัของบุคลากรมีความชดัเจนเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ อัตลักษณ์ความเป็นโรงเรียน
คาทอลิก และอตัลกัษณ์ความเป็นโรงเรียนอุร์สุลิน 

4. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการประเมินความรู้ด้วย
แบบทดสอบ มีการตรวจสอบ และปรับคุณภาพมิให้
เป็นแบบทดสอบสอบท่ีเนน้ความจ าเท่านั้น 

5. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ทั้งดว้ยการให้ค  าแนะน า  การ
เป็นวิทยากร  อีกทั้งผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมดว้ย 

6. คณะซิสเตอร์ให้ความส าคญักบัการดูแลความสะอาด
ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รียน 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก 
และพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน 

1.  พฒันาให ้ ICT มีส่วนในการจดัการเรียนรู้ และ
การบริหารงาน มากยิง่ข้ึน 

2.  สร้างความคืบหนา้อยา่งต่อเน่ืองในการเป็น
โรงเรียนสีเขียวท่ีมีระบบงานท่ีชดัเจน 

3.   ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ครูอยา่งไม่ 
รอชา้ เฉพาะอยา่งยิง่การใหข้อ้เสนอแนะและ  
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 
7. ความ ร่วม มือและ อุ ทิ ศตนของบุคลากรในการ

ด าเนินการตามแผนพฒันาของโรงเรียน 
8. ความมีส่วนร่วมของผูป้กครองและนกัเรียนเก่าในการ

สร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่นกัเรียน 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอนอยา่งเตม็  
      ศกัยภาพและเตม็เวลา และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.  ก ารจัดการเรียน รู้ด้วยว ัฏ จักร  MDLC (Mater Dei 

Learning Cycle) มีความชดัเจนยิ่งข้ึน  ท าให้เป้าหมาย 
คุณภาพผู ้เรียนทั้ งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคมี์ความชดัเจน
ตรงตามแผนพฒันาโรงเรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความเป็นเจา้ของการเรียนรู้ของตน 

3.  ครูจดักิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการท าความ
รู้จกั และวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

4.  ครูมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีมากข้ึน และกระตุน้ให้
นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและ
น าเสนอรายงานโดยมีการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการและใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีมีความ
หลากหลาย 

5.  ครูท างานร่วมกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายแนะแนวในกรณี
ท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจดูแลพิเศษแตกต่าง
จากผูอ่ื้น 

1.   ส่งเสริมการคิดดว้ยการใชค้  าถามท่ีกระตุน้การคิด
ใหม้ากข้ึน และการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนริเร่ิม 
สร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรม 

2.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน Professional Learning 
Community  ของครูทุกคน  

3.   สนบัสนุนการสร้างสติ ความยบัย ั้งชัง่ใจและใช ้
วจิารณญาณในการใชส่ื้อสังคม 

 
2. แนวทางการพฒันาในอนาคต 

ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงเป็นปีท่ี 2 ของการด าเนินการตามแผนพฒันาโรงเรียน (2561 - 2565) โรงเรียนจะ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 
  แผนพฒันาด้านบุคลากรครู 

        ก.  การพฒันาหลกัสูตรมีจุดเนน้ท่ีนกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็น กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
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ข.  ครูทุกคนมีส่วนร่วมใน Professional Learning Community 
ค.  ครูมี ICT เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง.  ครูเป็นผูสื้บสานและถ่ายทอดวฒันธรรมความเป็นโรงเรียนอุร์สุลิน 

  แผนพฒันาด้านบริหาร 
ก.  จดัการบริหารทุกด้าน  ให้เป็นระบบท่ีมีความชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน และ       

ขนัอาสาร่วมงานเพื่อใหก้ารด าเนินการมีประสิทธิภาพ 
ข.  มีการนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวถีิของโรงเรียน 
ค.  สร้างความคืบหนา้ในการเป็นโรงเรียนสีเขียว 

 

แผนพฒันาด้านวชิาการ 
ก.  พฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีความหมายต่อชีวติ 
ข.  เพิ่มคุณภาพการนิเทศการสอนและการวิจยัในชั้นเรียนให้ส่งผลต่อการปรับปรุงพฒันาคุณภาพ     

การจดัการเรียนการสอนอยูเ่สมอ 
ค.  ใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยตีามหลกัสูตรปรับปรุง 
ง.  พฒันาขอ้สอบเพื่อทา้ทายใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์ และคิดเชิงซอ้น    
จ. สร้างความตระหนกัในการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต 

 
3. ความต้องการการช่วยเหลือ 
  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะคงความเป็นโรงเรียนสังกดักระทรวงศึกษาธิการ บริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีพฒันาจากหลกัสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนตระหนกัถึงการ ศึกษา
ของชาติท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้รับกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก โรงเรียนตระหนกัถึงกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บโอกาสพฒันาศกัยภาพท่ีไม่เหมือนกนัในแต่ละคน และตระหนักถึงความส าคญัของการ
เรียนรู้จากภาคปฏิบติั และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม โรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งปรับภูมิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ และ
โรงเรียนตอ้งการความช่วยเหลือจากนกัเรียนเก่าและผูป้กครองนกัเรียนเพื่อให้สามารถจดัสร้างอาคารเรียนปฐมวยั
ข้ึนใหม่ และปรับการใชส้อยของทุกอาคารให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของการศึกษาท่ีควรเปิดโอกาสอยา่ง
หลากหลายใหก้บันกัเรียน 

 

4. การปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ี หรือดีเลศิ 
 เม่ือประเมินตนเองใน มาตรฐาน ท่ี 1 คุณภาพผูเ้รียน พบวา่คุณภาพผูเ้รียนเป็นท่ีน่าพอใจ หากจะพิจารณา 
ผลสัมฤทธ์ของนกัเรียนจากผลคะแนน O-NET พบไดว้า่ ค่อนขา้งดีมากโดยเฉพาะในวิชา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 
และภาษาไทย ท าใหห้นัมาวเิคราะห์โรงเรียนในมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ และมาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  อาจสรุปกระบวนการของโรงเรียนในการบริหารจดัการ 
และกระบวนการเรียนการสอน ไดว้า่มีจุดดีท่ีน่าเป็นแบบอยา่งได ้ดงัน้ี 
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1. Mater Dei Learning Cycle  เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารและครูทุกคนให้ความส าคญั และส่งผลให้
นกัเรียนมีคุณภาพยิง่ข้ึนในการเรียนการสอน และใน metacognition ของการเรียนรู้ของตน 

2. ความเป็น Professional Learning Community ของกลุ่มผูบ้ริหารและครูมีสูง จึงท าให้การท างานไปใน
ทิศทางเดียวกนั มีการปรึกษาหารือกนัอย่างสม ่าเสมอ และเรียนรู้ร่วมกนั แบ่งปันกนั ครูมีความเป็น
หน่ึงเดียวกนั และมีความอุทิศตนสูง ส่งผลสู่คุณภาพผูเ้รียนเช่นกนั  

3. ความมีส่วนร่วมของนกัเรียนเก่า และผูป้กครองในการส่งเสริมสวสัดิภาพของครู และสนบัสนุนครูใน
การจดัการเรียนการสอน สร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัของสังคมโรงเรียน ท่ีมีนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
และมีครูเป็นผูเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีไดแ้รงเสริมจากผูป้กครองและนกัเรียนเก่า 

4. การใส่ใจดูแลโลกท่ีเราอาศยัอยู่ร่วมกัน ด้วยการมีคณะกรรมการ Green Office  และคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้ม ของโรงเรียน ท่ีปฏิบติังานอยา่งจริงจงั  ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองและนกัเรียนเก่า 
ในการสร้างความเป็น โรงเรียนสีเขียว ท่ีมีภารกิจหลกัในการสร้างทศันคติ ความรู้ และนิสัยดี ๆ ในการ
รักษโ์ลกของเรา แมจ้ะยงัไม่ประสบผลส าเร็จเตม็ท่ีแต่ก็นบัวา่เป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี 

5. โรงเรียนมีอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินท่ีมุ่งหล่อหลอมนกัเรียนให้มีจิตอาสา รักและ
รับใช้ตามจิตตารมณ์เซอร์เวียม การอบรมคุณธรรมต่าง ๆ มุ่งสู่ความเคารพ รัก เมตตาและช่วยเหลือ 
โดยมีกิจกรรมรองรับอยา่งเป็นระบบ ส่งผลใหน้กัเรียนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือและจิตอาสาอยา่งเห็นไดช้ดั 

  
5. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  
 โรงเรียนมีความมัน่ใจในภารกิจการจดัการศึกษาท่ีต้องมีความต่ืนตวั และพฒันาอยู่เสมอ โรงเรียนให้
ความส าคญักบั SAR โดยท่ีกระบวนการท างานของโรงเรียน มีการทบทวนตนเองอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ โดยใชว้ฏัจกัร
ง่าย ๆ ของ continue - stop - start ในทุกการท างาน ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ และมีผูส้นใจสมคัรบุตร
เขา้เรียนในโรงเรียนเกินกว่าจ านวนท่ีจะรับเขา้เรียนได ้ จึงมิไดมี้ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะตอ้งให้ความส าคญัในการเขา้มาจดัการประเมินผลการติดตาม
ตรวจสอบ  หากเม่ือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะต้องการมาติดตามตรวจสอบ 
ประเด็นท่ีนบัวา่ทา้ทายโรงเรียนมากท่ีสุดในปัจจุบนั คือ โรงเรียนควรท าอยา่งไรท่ีจะช่วยให้ผูป้กครองและนกัเรียน
มีความมัน่ใจและสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยใส่ใจในการเรียนท่ีโรงเรียน ไม่หลงไปกบักระแสการติวเขม้ 
และกวดวชิา ทั้งน้ีเพื่อให้การจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งทนักบัยุคสมยั ใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีใจจดจ่อกบัการแสวงหาความรู้ สนุกกบัการเรียนรู้ มิใช่แสวงหาเส้นทางลดั
ดว้ยการติวต่าง ๆ ของสถาบนัและบุคคล ท่ีเปิดใหน้กัเรียนใชบ้ริการในเวลาเรียนปกติ 
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ภาคผนวก 
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การรับรองการจัดท ารายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานน้ีไดต้รวจสอบพิจารณาความถูกตอ้งในประเด็นต่อไปน้ีเรียบร้อยแลว้ 

  ไดผ้า่นการตรวจสอบค าผดิ การใชภ้าษา  
   เน้ือหาในรายงานไดผ้า่นการตรวจสอบขอ้มูลและเน้ือหาแลว้ 

  
  

                       รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณารับรองขอ้มูลการจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

 
 1.  ซิสเตอร์ทิพยก์นก ประสพโชคชยั ผูรั้บใบอนุญาต   ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
 2.  ซิสเตอร์เพญ็ศรี ห่อเร  ผูจ้ดัการ     กรรมการ 
 3.  นางทีนามารี  ผลาดิกานนท ์ ผูอ้  านวยการ    กรรมการ 
 4.  นายประพนธ์  พิสัยพนัธ์ุ ผูแ้ทนครูในโรงเรียน   กรรมการ 
 5.  นายศกร  ทวสิีน  ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน กรรมการ 
 6.  นางสาวสุมิตรา พงศธร  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 7.  นางววิรรณ  สารกิจปรีชา ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 8.  นายอนุพนัธ์  กิจนิจชีวะ ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 

 

 
 

ลงช่ือ        

(ซิสเตอร์ทพิย์กนก   ประสพโชคชัย) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 

วนัที่ 30 เมษายน 2562 
 

 

 

 

ลงช่ือ    

(นางทีนามารี   ผลาดิกานนท์) 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและผู้อ านวยการโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 

วนัที่ 30 เมษายน 2562 
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ค ำส่ังท่ี  7/2561 
โรงเรียนมำแตร์เดอีวิทยำลัย 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2545  ตามหมวดท่ี 6 
วา่ด้วยมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา บญัญัติให้สถานศกึษา  มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน   ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องประเมินคุณภาพการจัด
การศกึษา  ดงันัน้เพ่ือให้การประกนัคณุภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงขอแต่งตัง้
คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั  ดงันี ้
 
1. คณะท่ีปรึกษำ 

1. ซิสเตอร์เพ็ญศรี   หอ่เร    ผู้จดัการ 
2. นางสาวสมุิตรา   พงศธร    ผู้บริหารฝ่ายบคุลากรและจิตตาภิบาล 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.รัศมีดารา   หุน่สวสัดิ์ ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก / ผู้ประเมินภายนอก 

 
2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.  นางทีนามารี   ผลาดิกานนท์ ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.  นายขวญักล้า   นชุนารถ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านวิชาการ กรรมการ 
3.  นางนิลวรรณ   เจตวรัญญ ู ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านกิจการนกัเรียน กรรมการ 
4.  นายสภุชัร์   ทองสถิตย์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านธุรการและอาคารสถานท่ี กรรมการ 
5.  นายประพนธ์   พิสยัพนัธุ์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุสด้านกิจกรรมพิเศษ กรรมการ 
6.  นางรัชดารินทร์   สงักลม หวัหน้าระดบัประถมศกึษา กรรมการ 
7.  นางสาวชญานชุ   ชชูาติ หวัหน้าระดบัอนบุาล กรรมการ 
8.  นางสาวพรรนภา   สรุพนัธ์พิทกัษ์ ผู้ชว่ยบริหารด้านมาตรฐานการศกึษา  กรรมการด าเนินการ 

หน้ำที่ 1. ตดิตาม ตรวจสอบและสนบัสนนุการด าเนินงานให้เป็นด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2. ให้ค าปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบตัใิห้การประกนัคณุภาพการศกึษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 



 

94 

คณะกรรมกำรประสำนงำน 
1. นางสาวพรรนภา   สรุพนัธ์พิทกัษ์ 
2. นางสาวดนชุรี   ตนัทโอภาส 
3. นางสาวชญานชุ   ชชูาติ 
4. หวัหน้าแตล่ะมาตรฐาน 

หน้ำที่ 1. เป็นผู้ประสานงานหลกัในการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน 
 2. จดัเก็บและรวบรวมงาน รายงานผลการด าเนินงานแตล่ะมาตรฐาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 3. รวบรวมเนือ้หาจากทกุฝ่าย เพ่ือจดัท ารายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีของสถานศกึษา 
(SAR) 
 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 คณะกรรมการด าเนินการด้านข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียน 
1. นางพีรญา   ใจช านาญ 
2. นางนพวรรณ   รัตตกลุ 
3. นางปวีณา   นนัทวิสทุธ์ิ 
4. นางสาวบษุบง   จัน่นงเยาว์ 

หน้ำที่ จดัท าข้อมลูพืน้ฐานและรวบรวมเอกสารร่องรอยการด าเนินการของโรงเรียน 
 

 คณะกรรมการด าเนินการด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
1. นายขวญักล้า   นชุนารถ 
2. นางนิลวรรณ   เจตวรัญญ ู
3. นายประพนธ์   พิสยัพนัธุ์ 
4. นางสาวชญานชุ   ชชูาติ 
5. หวัหน้ากลุม่สาระวิชา 
6. หวัหน้าชว่งชัน้และระดบัชัน้ 
7. นางสาวสถาพร   สตูะบตุร 

หน้ำที่ 1. รวบรวมข้อมูลท่ีด าเนินการ ประเมิน  ตรวจสอบ ทบทวนโครงการต่างๆ ตามกรอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศกึษา 

2. รวบรวมเอกสารร่องรอยการด าเนินการตามโครงการตา่งๆ ของสถานศกึษา  
 3. จดัท าข้อมลูเพื่อสรุปการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีของสถานศกึษา (SAR) 
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 คณะกรรมการด าเนินการด้านมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการพฒันา จดัเก็บข้อมลู สรุปผลและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐาน

ท่ีรับผิดชอบ 
 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1  เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย 

นางกญัญารัตน์   ฉตัรไกรเสรี  นางปณิดา   คงสนัทดั 
มาตรฐานท่ี 2  เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

นางปณิดา   คงสนัทดั   นางกญัญารัตน์   ฉตัรไกรเสรี 
มาตรฐานท่ี 3  เด็กมีพฒันาการด้านสงัคม 

นางสาวปัถย์   รักธรรม   นางสาวจฑุามาศ   ศวิกีรัตตนะ 
มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีการพฒันาด้านสติปัญญา 

นางสาวจฑุามาศ   ศวิกีรัตตนะ  นางสาวองัศกิา   สิริโอภาสกลุ 
มาตรฐานท่ี 5  ครูปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

นางวีรนชุ   กร ่ารักษา   นางบบุผา   จิตรีเท่ียง 
มาตรฐานท่ี 6  ผู้บริหารปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผล 

นางวีรนชุ   กร ่ารักษา   นางสาวพรวิภา   เหาตะวานิช 
มาตรฐานท่ี 7  แนวการจดัการศกึษา 

นางบบุผา   จิตรีเท่ียง   นางสาวปัถย์   รักธรรม 
มาตรฐานท่ี 8  สถานศกึษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

นางสาวชญานชุ   ชชูาติ   นางสาวองัศกิา  สิริโอภาสกลุ 
มาตรฐานท่ี 9  สถานศกึษามีการสร้าง  สง่เสริม  สนบัสนนุให้สถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

นางสาวพรวิภา   เหาตะวานิช  นางวีรนชุ   กร ่ารักษา 
มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ

การศกึษาปฐมวยั 
นางสาวองัศกิา   สิริโอภาสกลุ  นางบบุผา   จิตรีเท่ียง 

มาตรฐานท่ี 11 การพฒันาการศกึษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพ
ให้สงูขึน้ 

นางสาวชญานชุ   ชชูาติ   นางวีรนชุ   กร ่ารักษา 
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ระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
มาตรฐานที่ 1  คณุภาพของผูเ้รียน 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน 

1.1.1  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดบัชัน้ 

นำงสำวเบญจพร   ธรรมธีรพงศ์  นางจนัทร์เพ็ญ   หงษ์ตระกลู 
นางสาวกนกพรรณ   ศภุเสรีสกลุ  นายณฐัวฒัน์   เลิศวราสิทธ์ิ 
นายกฤตน ุ  วิเศษประสิทธ์ 
 
1.1.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
นำงสำววิชญำพร   วโรจนำนุลักษณ์ นางสาวจไุรรัตน์   ภทัรานกุลุ 
นางเสาวนีย์   ชี    นายณฐักร   จงึจตพุร 
นางชฏัปภา   แก้วสจุริต 
 
1.1.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
นำงสำวปฐมำ   วิจิตรบุญยรักษ์  นางสาวกตัติกา   วชันะประพนัธ์ 
นางสาวปวีณา   ปาลวฒัน์   นางสาวสิริเกศ   สวุรรณปิยวงศ์ 
นางสาวณิชนนัทน์   แก้วค า 
 
1.1.4  ความสามารถทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
นำงสำวกนกวรรณ   ไทยรัตน์  นางสาวภทัรสดุา   ยทุธคราม 
นางสาวจินต์   จิระริยากลุ   นางวรรณี   วิมาลา 
 
1.1.5  ผลสมัฤทธ์ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 
นำงนริศรำภรณ์   กฤตภคะ  นางรัชดารินทร์   สงักลม 
นายณฐัวฒุิ   พิกลุณี    นายไตรวิช   สวุรรณทรัพย์ 
 
1.1.6  ความพร้อมในการศกึษาตอ่ การฝึกงาน และการท างาน 
นำงสำวสถำพร   สูตะบุตร   นางสาวตวิษา   เชาว์ฉลาด 
นางสาวอจัจิมา   อาภานนัท์   นางสาวศรัญญา   เวฬบุรรพ์ 
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1.2  คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน 
1.2.1  การมีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศกึษาก าหนด 
นำยเกฎฐ์   เจตะสำนนท์   นางจารุพรรณ   อินทรัุตน์ 
นางนิรมล   แตงน้อย    นางอมรา   พนมไทย 
นายฐิติกร   หตัถการุณย์ 
  
1.2.2  ความภมูิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
นำงสำวปิยะวดี   นำคสุข   นางสาวอภิสรา   คณานบุาล 
นางสาวกนกพรรณ   ศภุเสรีสกลุ  นางนพรัตน์   บวัดิศ 
นางสาวโสภิดา   มะลิซ้อน 
 
1.2.3  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 
นำงสำวพรทพิย์   ถำวรวุฒิ   นางสาวณฤดี   หวงัหมูก่ลาง 
นางสาวจิตมิา   บญุค า   นางสาวณฏัฐนนัท์   รัตอาภา 
 
1.2.4  สขุภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 
นำงรำตรี   อุ่นใจ    นายเจษฏา   สิริสวุลกัษณ์ 
นางสมพิศ   ราวีศรี    นางสาวนนัทวรรณ   หะนมุาน 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหาร 

นำงสำวอรอุมำ   สว่ำงธูป   นางสาววิรัชฎา   วฒันปรีชากลุ 
นางสาวสิริรัตน์   ครุวรรณ   นางสาวพาขวญั   สดุจิตต์ 
นายวิศษิฐ์   เตียวตระกลู 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

นำงอรนุช   กำรพศิิษฎ์   นางวีณา   รักษาสกลุ 
นางสาวจไุรพร   จิตรโรจนรักษ์  นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นกลดั 
นางบษุรินทร์   ปรีทอง 
 

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกนัคณุภาพทีมี่ประสิทธิภาพ 
นำงสำวดนุชรี   ตันทโอภำส  นางสาวพรรนภา   สรุพนัธ์พิทกัษ์ 
นางสาวอารีรัตน์   แก้วภา   นางสาวบษุบง   จัน่นงเยาว์ 
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ทัง้นี ้ให้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ด าเนินการรวบรวมเอกสาร  จดัเก็บข้อมูล  พฒันา  สรุปผล  ส่งเอกสารและ
รายงานข้อมูลตามระบบและปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และจัดท ารายงาน    
การประเมินภายในของโรงเรียนประจ าปีการศกึษา 2561 ให้เสร็จสิน้และรายงานตอ่ผู้อ านวยการโรงเรียนตอ่ไป 
 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี  11  มิถนุายน  2561 
 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี   ผลาดกิานนท์) 
 ผู้อ านวยการ 
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ค ำส่ังท่ี  7(1)/2561 
โรงเรียนมำแตร์เดอีวิทยำลัย 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 
สืบเน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดบั

ปฐมวยั และระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ฉบบัปรับปรุงใหม่ ดงันัน้โรงเรียนจึงแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการด้าน
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหม ่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานตามท่ีกระทรวงประกาศใช้ ดงันี ้
 
 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเดก็ 
 1.1 มีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุนิสยัท่ีดี และดแูลความปลอดภยัของตนเองได้ 
   นำงกัญญำรัตน์   ฉัตรไกรเสรี   นางปณิดา   คงสนัทดั 
 1.2 มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   นำงปณิดำ   คงสันทัด    นางกญัญารัตน์   ฉตัรไกรเสรี 
 1.3 มีพฒันาการด้านสงัคม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
   นำงสำวปัถย์   รักธรรม   นางสาวจฑุามาศ   ศวิกีรัตตนะ 
 1.4 มีพฒันาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทกัษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

นำงสำวจุฑำมำศ   ศิวกีรัตตนะ   นางสาวองัศกิา   สิริโอภาสกลุ 
 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลกัสตูรครอบคลมุทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 

   นำงวีรนุช   กร ่ำรักษำ    นางบบุผา   จิตรีเท่ียง 
 2.2 จดัครูให้เพียงพอกบัชัน้เรียน 

  นำงสำวชญำนุช   ชูชำต ิ   นางปณิดา   คงสนัทดั 
 2.3 สง่เสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 

  นำงสำวชญำนุช   ชูชำต ิ   นางวีรนชุ   กร ่ารักษา 
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 2.4 จดัสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อยา่งปลอดภยั และเพียง 
  นำงสำวอังศิกำ   สิริโอภำสกุล   นางสาวปัถย์   รักธรรม 
 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนบัสนนุการจดัประสบการณ์ 

  นำงสำวพรวิภำ   เหำตะวำนิช   นางวีรนชุ   กร ่ารักษา 
 2.6 มีระบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีสว่นร่วม 

  นำงวีรนุช   กร ่ำรักษำ    นางสาวพรวิภา   เหาตะวานิช 
 
 มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคัญ 
 3.1 จดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เดก็มีพฒันาการทกุด้านอยา่งสมดลุเตม็ศกัยภาพ 

  นำงบุบผำ   จิตรีเที่ยง    นางสาวปนดัดา   เลิศด ารงค์เดช 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เลน่ และปฏิบตัอิยา่งมีความสขุ 
  นำงสำวปัถย์   รักธรรม   นางกญัญารัตน์   ฉตัรไกรเสรี 
 3.3 จดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั 
  นำงสำวอังศิกำ   สิริโอภำสกุล   นางสาวจฑุามาศ   ศวิกีรัตตนะ 
 3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

  นำงสำวปนัดดำ   เลิศด ำรงค์เดช  นางสาวชญานชุ   ชชูาติ 
 

ระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน 

1.1.1  ความสามารถในการอา่น การเขียน การส่ือสารและการคดิค านวณ 
 นำงสำวเบญจพร   ธรรมธีรพงศ์  นางจนัทร์เพ็ญ   หงษ์ตระกลู 
 นายณฐัวฒัน์   เลิศวราสิทธ์ิ    นายกฤตน ุ  วิเศษประสิทธ์ 
 นางสาวองัสมุาลี   สมป่า 
1.1.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
นำงสำววิชญำพร   วโรจนำนุลักษณ์  นางสาวจไุรรัตน์   ภทัรานกุลุ 
นางเสาวนีย์   ชี     นายณฐักร   จงึจตพุร 
นางชฏัปภา   แก้วสจุริต 

1.1.3  ความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
นำงสำววชิรดำ   ปำนแม้น   นางสาวกตัติกา   วชันะประพนัธ์ 
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นางอารีรัตน์   แก้วภา    นางสาวสิริเกศ   สวุรรณปิยวงศ์ 
 
1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นำงสำวปฐมำ   วิจิตรบุญยรักษ์  นางสาวณิชนนัทน์   แก้วค า 
นางสาวจินต์   จิระริยากลุ   นางสาวกนกวรรณ   ไทยรัตน์ 

 นายธนพงษ์   คณุชยัเกษม 
1.1.5  มีผลสมัฤทธ์ทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

นำงนริศรำภรณ์   กฤตภคะ   นางรัชดารินทร์   สงักลม 
นายณฐัวฒุิ   พิกลุณี    นายไตรวิช   สวุรรณทรัพย์ 

 นางสาวบษุบง   จัน่นงเยาว์ 
1.1.6  มีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพ 

นำงสำวสถำพร   สูตะบุตร   นางสาวตวิษา   เชาว์ฉลาด 
นางสาวอจัจิมา   อาภานนัท์   นางสาวศรัญญา   เวฬบุรรพ์ 

 นางสาวภรภคั   วงศ์อรุณ 
 1.2  คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน 

1.2.1  การมีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศกึษาก าหนด 
นำยเกฎฐ์   เจตะสำนนท์   นางจารุพรรณ   อินทรัุตน์ 
นางนิรมล   แตงน้อย    นางอมรา   พนมไทย 
นายฐิติกร   หตัถการุณย์ 

1.2.2  ความภมูิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
นำงสำวปิยะวดี   นำคสุข   นางสาวอภิสรา   คณานบุาล 
นางสาวกนกพรรณ   ศภุเสรีสกลุ   นางนพรัตน์   บวัดิศ 
นางสาวโสภิดา   มะลิซ้อน 

1.2.3  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 
นำงสำวพรทพิย์   ถำวรวุฒิ   นางสาวณฤดี   หวงัหมูก่ลาง 
นางสาวจิตมิา   บญุค า    นางสาวณฏัฐนนัท์   รัตอาภา 

 นางวรวรรณ์   แสงใส 
1.2.4  สขุภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม 

นำงรำตรี   อุ่นใจ    นายเจษฏา   สิริสวุลกัษณ์ 
นางสมพิศ   ราวีศรี    นางสาวนนัทวรรณ   หะนมุาน 

 นางสาววรพร   โชคทรัพย์ทวี 
 



 

102 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
นำงสำวอรอุมำ   สว่ำงธูป   นางสาววิรัชฎา   วฒันปรีชากลุ 
นางสาวสิริรัตน์   ครุวรรณ   นางสาวพาขวญั   สดุจิตต์ 
นายวิศษิฐ์   เตียวตระกลู    นางสาวภทัรสดุา   ยทุธคราม 

 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 นำงอรนุช   กำรพศิิษฎ์    นางวีณา   รักษาสกลุ 
 นางสาวจไุรพร   จิตรโรจนรักษ์   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นกลดั 
 นางบษุรินทร์   ปรีทอง 
 

ทัง้นี ้ให้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ด าเนินการรวบรวมเอกสาร  จดัเก็บข้อมูล  พฒันา  สรุปผล  ส่งเอกสารและ
รายงานข้อมูลตามระบบและปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และจัดท ารายงาน    
การประเมินภายในของโรงเรียนประจ าปีการศกึษา 2561 ให้เสร็จสิน้และรายงานตอ่ผู้อ านวยการโรงเรียนตอ่ไป 
 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี  13  กนัยายน  2561 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี   ผลาดกิานนท์) 
 ผู้อ านวยการ 
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ค ำส่ังท่ี 8/2561 
โรงเรียนมำแตร์เดอีวิทยำลัย 

เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนของโรงเรียน 
 
 เพ่ื อให้การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  
2561 - 2563 ด าเนินไปถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553  จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. นางสาวสมุิตรา   พงศธร ท่ีปรึกษา 
2. นางทีนามารี   ผลาดกิานนท์ ประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรรนภา   สรุพนัธ์พิทกัษ์ รองประธานกรรมการ 
4. นายขวญักล้า   นชุนารถ กรรมการ 
5. นางนิลวรรณ   เจตวรัญญ ู กรรมการ 
6. นายสภุชัร์   ทองสถิตย์ กรรมการ 
7. นายประพนธ์   พิสยัพนัธุ์ กรรมการ 
8. นางสาวชญานชุ   ชชูาติ กรรมการ 
9. นางสาวเบญจพร   ธรรมธีรพงศ์ กรรมการ 
10. นางสาววิชญาพร   วโรจนานลุกัษณ์ กรรมการ 
11. นางสาวปฐมา   วิจิตรบญุยรักษ์ กรรมการ 
12. นางสาวกนกวรรณ   ไทยรัตน์ กรรมการ 
13. นางนริศราภรณ์   กฤตภคะ กรรมการ 
14. นางสาวสถาพร   สตูะบตุร กรรมการ 
15. นายเกฎฐ์   เจตะสานนท์ กรรมการ 
16. นางสาวปิยะวดี   นาคสขุ กรรมการ 
17. นางสาวพรทิพย์   ถาวรวฒุิ กรรมการ 
18. นางราตรี   อุน่ใจ กรรมการ 
19. นางสาวอรอมุา   สวา่งธูป กรรมการ 
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20. นางอรนชุ   การพิศษิฎ์ กรรมการ 
21. นางสาวดนชุรี   ตนัทโอภาส กรรมการเลขานกุาร 

 
ทัง้นีใ้ห้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้อง

ระหว่างมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธิการ 
มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
และอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา มาเช่ือมโยงเป็นมาตรฐานของสถานศึกษาด าเนินการจดัท ามาตรฐานการศึกษา
ประจ าปีการศกึษา 2561 ให้เสร็จสิน้และรายงานตอ่ผู้อ านวยการโรงเรียนตอ่ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  12  มิถนุายน  2561 
 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี  ผลาดกิานนท์) 
 ผู้อ านวยการ 
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ค ำส่ังท่ี 8(1)/2561 
โรงเรียนมำแตร์เดอีวิทยำลัย 

เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนของโรงเรียน 
 
 เพ่ือให้การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2563 
ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ. 2561  จึงแต่งตัง้คณะกรรมการ
จดัท ามาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. นางสาวสมุิตรา   พงศธร ท่ีปรึกษา 
2. นางทีนามารี   ผลาดกิานนท์ ประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรรนภา   สรุพนัธ์พิทกัษ์ รองประธานกรรมการ 
4. นายขวญักล้า   นชุนารถ กรรมการ 
5. นางนิลวรรณ   เจตวรัญญ ู กรรมการ 
6. นายสภุชัร์   ทองสถิตย์ กรรมการ 
7. นายประพนธ์   พิสยัพนัธุ์ กรรมการ 
8. นางสาวชญานชุ   ชชูาติ กรรมการ 
9. นางสาวเบญจพร   ธรรมธีรพงศ์ กรรมการ 
10. นางสาววิชญาพร   วโรจนานลุกัษณ์ กรรมการ 
11. นางสาววชิรดา   ปานแม้น กรรมการ 
12. นางสาวปฐมา   วิจิตรบญุยรักษ์ กรรมการ 
13. นางนริศราภรณ์   กฤตภคะ กรรมการ 
14. นางสาวสถาพร   สตูะบตุร กรรมการ 
15. นายเกฎฐ์   เจตะสานนท์ กรรมการ 
16. นางสาวปิยะวดี   นาคสขุ กรรมการ 
17. นางสาวพรทิพย์   ถาวรวฒุิ กรรมการ 
18. นางราตรี   อุน่ใจ กรรมการ 
19. นางสาวอรอมุา   สวา่งธูป กรรมการ 
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20. นางอรนชุ   การพิศษิฎ์ กรรมการ 
21. นางสาวดนชุรี   ตนัทโอภาส กรรมการเลขานกุาร 

 
ทัง้นีใ้ห้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ด าเนินการ ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้อง

ระหว่างมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธิการ 
มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
และอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา มาเช่ือมโยงเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา ด าเนินการจดัท ามาตรฐานการศึกษา
ประจ าปีการศกึษา 2561 – 2563 ให้เสร็จสิน้และรายงานตอ่ผู้อ านวยการโรงเรียนตอ่ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  14  กนัยายน  2561 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี  ผลาดกิานนท์) 
 ผู้อ านวยการ 
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ประกาศโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 
          ื อง    ห  ค    ้ ห   ต    ต ฐ          ของส             บ        ข  ้พื ้ฐ   

 พื อ         คณุภ พภ  ใ ของส         
..................................................................... 

 

 โ             ใช้ ฎ     วง “         คณุภ พ        ” พ. . 2561  โ บ      ฏิ ู         
ใ   ว      สอง      ห    ้ ห   แล  ุ    สต ์ใ    พ ฒ  คณุภ พค ไ  แล         ไ  ใ อ  คต 
 โ บ   ฏิ ู   บบ        ิ แล          คณุภ พ               คณ                 คณุภ พ
ภ  ใ     บ        ข  ้พื ้ฐ    ื อง    ห  หล    ณฑ์แล แ ว ฏิบ ติ     ว  บ         คุณภ พภ  ใ 
    บ        ข  ้พื ้ฐ       อบ  บ           วง      ิ      ื อง ให้ใช้  ต ฐ          ข  ้พื ้ฐ  
 พื อ         คุณภ พภ  ใ ของส         ฉบ บลงว      11 ตุล ค  2559   ง   ้โ ง       แต ์  อ จ งไ ้
     ิ       บ  ต ฐ          ของส            บ        ข  ้พื ้ฐ   ให้สอ คล้อง  บ  ต ฐ    ง ล  ว
ข้ งต้  โ  คว   ห็ ชอบของคณ        ส        ข  ้พื ้ฐ   แล      ส ว   ว ของ ู้         วข้อง  ง้
บคุล   ใ โ ง     แล  ู้  ค อง  พื อ   ไ สู    พ ฒ  คณุภ พ        ต    ต ฐ          ข  ้พื ้ฐ   
        ิ คณุภ พภ  ใ แล  อง  บ        ิ คณุภ พภ   อ   
  พื อให้   พ ฒ  คุณภ พแล   ต ฐ          ของโ ง       แต ์  อ วิ   ล    คุณภ พแล 
  ต ฐ   จ ง   ห  ค    ้ ห      พ ฒ  คณุภ พต    ต ฐ          ของส             บ        ข  ้
พื ้ฐ   ต   อ ส  แ บ ้           ้ซ  ง  ็   ้ ห   ใ    พ ฒ  คณุภ พแล   ต ฐ           แล    
     ิ คณุภ พภ  ใ  ส  ห  บ           2561 
 
         ณ ว      15   ิ  ุ     2561 

 

 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี   ผลาดกิานนท์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 
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ประกาศโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2 

          ื อง    ห  ค    ้ ห   ต    ต ฐ          ของส             บ            บ ฐ ว   
แล         ข  ้พื ้ฐ   พื อ         คณุภ พภ  ใ ของส         

......................................................................... 
 

 โ             ใช้ ฎ     วง “         คณุภ พ        ” พ. .2561  โ บ      ฏิ ู         
ใ   ว      สอง       ห    ้ ห   แล   ุ   สต ์ใ          คณุภ พ        ไ  ใ อ  คต      อบ  บ
   โ บ  ให้ ฏิ ู         ิ แล          คณุภ พ  ง้ภ  ใ แล ภ   อ ของ  ุ    บ   อ จ           ิ 
คุณภ พใ  อบต อไ  แล            วง      ิ      ื อง ให้ใช้  ต ฐ              บ ฐ ว       บ
        ข  ้พื ้ฐ  แล     บ        ข  ้พื ้ฐ    ู ์        พิ    ฉบ บลงว      6 สิงห ค  2561 โ ง     
  แต ์  อ วิ   ล  จ ง   บ  ต ฐ          ของส            บ ฐ ว   แล     บ        ข  ้พื ้ฐ  โ  
คว   ห็ ชอบของคณ        ส        แล      ส ว   ว ของ ู้      วข้อง   ง้บุคล    ุ ค ใ โ ง      
 ู้  ค องแล    ช ช ใ ชุ ช  ให้ ห   ส แล สอ คล้อง     พื อ   ไ สู    พ ฒ  คุณภ พ        ต  
  ต ฐ                  ิ คณุภ พภ  ใ แล  อง  บ        ิ คณุภ พภ   อ   
   พื อให้   พ ฒ  คุณภ พแล   ต ฐ          ของโ ง       แต ์  อ วิ   ล    คุณภ พแล 
  ต ฐ   จ ง   ห  ค    ้ ห      พ ฒ  คณุภ พต    ต ฐ          ของส            บ ฐ ว   แล 
    บ        ข  ้พื ้ฐ   ต   อ ส  แ บ ้           ้ซ  งใช้  ็   ้ ห   ใ    พ ฒ  คุณภ พแล 
  ต ฐ           แล         ิ คณุภ พภ  ใ             2561 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  15  กนัยายน  2561 
 
 

 
 ลง    .............................................. 
 (  ง            ล   ิ    ์) 
  ู้อ   ว     
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แ บ ้        โ ง       แต ์  อ วิ   ล   

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

              มาตรฐาน / ตัวชีวั้ด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1.1   พ ฒ      ้     ง    แข็งแ ง   สขุ ิส        แล  แูลคว   ลอ ภ   
      ของต  องไ ้ 

 ้อ ล  90 

1.2   พ ฒ      ้  อ   ณ์ จิตใจ ควบค ุแล แส งออ   งอ   ณ์ไ ้  ้อ ล  90 

1.3   พ ฒ      ้  ส งค  แล   ็ ส  ชิ      ของส งค   ้อ ล  90 

1.4   พ ฒ      ้  สติ  ญญ  สื อส  ไ ้           คิ พื ้ฐ  แล แสวงห   
      คว   ู้ไ ้ 

 ้อ ล  90 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1   หล  สตู ค อบคล ุ  ง้ 4  ้   สอ คล้อง  บบ ิบ ของ ้อง ิ       บ 5 

2.2 จ  ค ูให้ พ  งพอ  บช  ้          บ 5 

2.3 ส ง ส ิ ให้ค ู  คว   ช   วช ญ ้     จ     สบ   ณ์     บ 5 

2.4 จ  สภ พแว ล้อ แล สื อ พื อ         ู้อ   ง ลอ ภ  แล  พ  งพอ     บ 5 

2.5 ให้บ ิ   สื อ  คโ โล  ส  ส    แล สื อ         ู้ พื อส  บส  ุ   จ   
          สบ   ณ์ 

    บ 5 

2.6     บบบ ิห  คณุภ พ     ิ โอ  สให้ ู้      วข้อง  ุฝ     ส ว   ว      บ 5 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

3.1 จ     สบ   ณ์   ส ง ส ิ ให้   ็  พ ฒ       ุ ้  อ   งส  ลุ ต ็ 
           ภ พ 

 ้อ ล  90 

3.2 ส ้ งโอ  สให้   ็ไ ้  บ   สบ   ณ์ต ง  ล   แล  ฏิบ ตอิ   ง  คว  สขุ  ้อ ล  90 

3.3 จ  บ           อือ้ต อ         ู้ แล ใช้  คโ โล      ห   ส   บว    ้อ ล  90 

3.4      ิ พ ฒ        ็ต  สภ พจ ิง แล     ล        ิ  

      พ ฒ        ็ไ    บ  ุง    จ     สบ   ณ์แล พ ฒ     ็ 

 ้อ ล  90 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แ บ ้        โ ง       แต ์  อ วิ   ล   

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

              มาตรฐาน / ตัวชีวั้ด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับยอดเยี่ยม 

1.1  ลส  ฤ  ์ิ  งวิช    ของ ู้        ้อ ล  90 

1)    คว  ส     ใ    อ        ข       สื อส  แล    คิ ค   วณ  

2)    คว  ส     ใ    วิ ค   ห์ คิ อ   ง  วิจ  ณญ ณ  อภิ     แล   ล    คว  
คิ  ห็ แล แ ้  ญห  

 

3)  คว  ส     ใ    ส ้ ง ว ต      

4)    คว  ส     ใ    ใช้  คโ โล  ส  ส    แล    สื อส    

5)     ลส  ฤ  ์ิ  ง        ต  หล  สตู ส          

6)    คว   ู้      พื ้ฐ  แล  จตคต ิ    ต อง  อ ช พ   

1.2 คณุล   ณ    พ ง   สงค์ของ ู้        ้อ ล  90 

1)    คณุล   ณ แล ค   ิ       ต     ส           ห    

2)    คว  ภ ูิใจใ  ้อง ิ  แล คว    ็ ไ    

3)   อ   บ   จ อ ู   ว    บ คว  แต ต  งแล หล  หล    

4)    สขุภ ว   ง   ง   แล จิตส งค   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
2.1        ้ ห    วิส      ์ แล พ    ิจ   ส           ห  ช   จ      บ 5 

2.2     บบบ ิห  จ     คณุภ พของส             บ 5 

2.3      ิ ง  พ ฒ  วิช         ้    พ ฒ   ู้       อบ ้  ต   
      หล  สตู ส        แล   ุ ลุ    ้ ห    

    บ 5 

2.4 พ ฒ  ค ูแล บคุล   ให้  คว   ช   วช ญ  งวิช          บ 5 

2.5 จ  สภ พแว ล้อ   ง   ภ พแล ส งค     อือ้ต อ   จ           ู้     บ 5 

2.6 จ    บบ  คโ โล  ส  ส     พื อส  บส  ุ   บ ิห  จ     แล          ู้     บ 5 
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              มาตรฐาน / ตัวชีวั้ด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 จ           ู้       บว    ค ิแล  ฏิบ ตจิ ิง ส        ไ  
           ุต์ใช้ใ ช วิต   จ  ว  ไ ้ 

 ้อ ล  90 

3.2 ใช้ สื อ   คโ โล  ส  ส    แล แหล ง      ู้    อือ้ต อ         ู้  ้อ ล  90 

3.3      บ ิห  จ      ู้       ชิงบว   ้อ ล  90 

3.4 ต วจสอบแล      ิ  ู้      อ   ง  ็   บบ แล     ล  พ ฒ   ู้       ้อ ล  90 

3.5      แล   ล          ู้แล ให้ข้อ ลู ้อ  ล บ พื อ   บ  ุงแล พ ฒ   
         จ           ู้ 

 ้อ ล  90 

 
 

เกณฑ์การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

 1.       ข้อ ลู   ิ  ล        ิ ต  งๆ            พื อ  ็ ฐ  ข้อ ลูใ       ห  ค    ้ ห    
 2.       ห  ค    ้ ห    แต ล   ต ฐ      ห  โ  ใช้  ณฑ์   ต  สิ คณุภ พของ  ต ฐ    ็  5 
    บ  พื อให้สอ คล้อง  บ        ิ    ง   ้
 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

                บ  5  อ                ้อ ล  90.00 ข  ้ไ  
                บ  4     ลิ   ้อ ล  80.00 - 89.99 
                บ  3      ้อ ล  70.00 - 79.99 
                บ  2      ล ง  ้อ ล  60.00 - 69.99 
                บ  1     ล งพ ฒ    ้อ ล  50.00 - 59.99 

 

 3.       ห  ค    ้ ห    ใ แต ล       ็พิจ  ณ  จ    ห    ็     บคณุภ พ ห ือ  ็   ้อ ล  ต  
คว   ห   ส   บบ ิบ ของส          สืบ  ื องจ  โ ง     ไ ้จ     แ  พ ฒ  คณุภ พ        ฉบ บให    
           2561 - 2565 โ ง     จ งไ ้   ห  ค    ้ ห     ิ  ต้    2561   ็  ้อ ล  90  พื อให้สอ คล้อง  บ
  ุ   สต ์แล ว ต  ุ  สงค์   ไ ้       ล    แ ลง  
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ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบทีส่าม 
 

       โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม โดยสมศ.  เม่ือวนัท่ี 17 - 19  
ธันวาคม พ.ศ. 2555  ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ได้พิจารณาจ าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และ 2 และจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 และ 4 

 

ตารางที ่1 :  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ  าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี   
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

กลุ่มตวับ่งช้ีและตวับ่งช้ี น า้หนักคะแนน คะแนนทีไ่ด้ ระดบัคุณภาพ 
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสยัทศัน ์พนัธกิและ

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น 
              เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา                       2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 100.00 ดมีาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     ใช่             ไม่ใช่ 
 มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี      ใช่             ไม่ใช่ 
 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่             ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางที ่2 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ  าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี   
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีและตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่ฝัน และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 18.63 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.82 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.70 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     ใช่             ไม่ใช่ 
 มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี        ใช่             ไม่ใช่ 
 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่             ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางที ่3 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

มาตรฐานและตวับ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 เดก็มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทศัน ์พนัธกิจ และ 
                   วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
                     สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน

และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็เป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 100.00 ดมีาก 
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ตารางที ่4 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.)  จ  าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 

มาตรฐานและตวับ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่ฝัน และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 18.63 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทศัน ์พนัธกิจ และ 
                 วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
                   สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
                     และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็เป็นส าคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.82 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 95.70 ดมีาก 
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ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันาตามกฏกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

1. ควรใหค้วามส าคญัดา้นสุขภาพกายของเด็กท่ีมีน ้าหนกั ส่วนสูงไม่ตรงตามเกณฑอ์ยูร้่อยละ 11  
2. ขอความร่วมมือกบัผูป้กครองใหช่้วยดูแลและพฒันาให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวยัใหค้รบถว้นทุกคน 
3. ควรส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกตามโอกาสอนั 

เหมาะสมมากข้ึน 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 1. ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความมีมิตรภาพต่อกนัโดยการไหวต้ามประเพณี เช่น การไหวผู้ใ้หญ่และ
การรับไหวผู้น้อ้ย เป็นตน้  
 2. ควรเพิ่มเติมกิจกรรมเร่ืองปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ให้เขม้ขน้ เช่น จดักิจกรรมห้องสมุดท่ีน่าสนใจ 
บรรณรักษอ์าสา จดัฉายภาพยนตร์น่าสนใจ ฯลฯ 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

1. สถานศึกษาควรส่ือสารกบัผูป้กครองเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือมากข้ึน 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 1. ควรเพิ่มการบริการดา้นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและการใชโ้ปรเจคเตอร์ในหอ้งให้มากข้ึน 
 2. ควรวางแผนพฒันาบุคลากรใหพ้ร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
                 ก าหนดโครงการในแผนการปฏิบติัประจ าปีให้บุคลากรทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมทุกคน 
  

ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับปฐมวยั 

1. ควรพฒันาเพิ่มเติมด้านการจดัท าเคร่ืองมือบนัทึกการประเมินการเรียนรู้ และพฒันาการของเด็กเป็น
รายบุคคลในระหวา่งภาคเรียนใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเพื่อสะดวกในการวเิคราะห์ส้ินปี 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 1. ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนจดับรรยากาศการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และกระตุน้ผูเ้รียนให้มี
ความสนใจและเพิ่มการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้หาขอ้มูลใหม้ากยิง่ข้ึน 
 2. ควรเพิ่มเติมกิจกรรมเร่ืองปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ให้เข้มข้น เช่น จดัให้มีบรรณรักษ์อาสา 
จดักิจกรรมหอ้งสมุด จดัฉายภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจ   
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ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 ระดับปฐมวยั 

1. ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็นความส าคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ผูเ้รียน ครู และโรงเรียนใหมี้คุณภาพต่อไป 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

1. ควรพฒันาระบบบริหารคุณภาพภายในใหต่้อเน่ืองทุกปี และถือเป็นกระบวนการบริหารทุกปี 
2. ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็นความส าคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการพฒันาผูเ้รียน ครู

และสถานศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป 
 

ก าหนดระยะเวลาการพฒันาทุกด้าน 
 ก าหนดระยะเวลาการพฒันาสถานศึกษาทุกดา้นภายใน 2 ปี 
 
การด าเนินการของโรงเรียนอันเน่ืองมาจากข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก รอบที ่3 

ถึงแมผ้ลการประเมินภายนอกรอบท่ี 3 ตามตวัช้ีวดัของส านกัมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 17-19 
ธนัวาคม 2555 จะปรากฏขอ้สรุปวา่ “ดีมาก” ในทุกตวับ่งช้ี  แต่คณะผูป้ระเมินไดใ้ห้ขอ้ช้ีแนะในการพฒันาโรงเรียน
เพิ่มเติมในบางประเด็น และก าหนดระยะเวลาการพฒันาสถานศึกษาทุกดา้นท่ีเสนอแนะภายใน 2 ปี ซ่ึงทางโรงเรียน
นอ้มรับ และไดด้ าเนินการแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 
 

1. ข้อเสนอแนะด้านผลการจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

1.1 ขอ้เสนอแนะ : ควรใหค้วามส าคญัดา้นสุขภาพกายของเด็กท่ีมีน ้าหนกั ส่วนสูงไม่ตรงตามเกณฑอ์ยู ่
ร้อยละ 11 

การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของโรงเรียน คือ น าประเด็นน้ีเขา้หารือในท่ีประชุมของคณะกรรมการ
สมาคมผูป้กครองและครู ซ่ึงมีแพทยเ์ป็นกรรมการอยู ่ 2 ท่าน และไดรั้บการช้ีแจงเพิ่มเติมในความหมายของเกณฑ์
มาตรฐานดา้นน ้ าหนกัและส่วนสูง และประโยชน์ท่ีพึงมีของการอา้งอิงเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งทางแพทยย์งัไดช้วน
ให้โรงเรียนพิจารณาถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดับริการให้นกัเรียน รวมถึงประเด็นของพนัธุกรรมดว้ย  โรงเรียนจึง
จดัให้มีกิจกรรม นกัเรียนอนุบาล“อ่อน”หวาน โดยบริโภคนมจืดและระมดัระวงัปริมาณความหวานในอาหารท่ีจดั
ให้นกัเรียน รวมทั้งไม่อนุญาตให้นกัเรียนน าขนมถุงต่างๆ มารับประทานท่ีโรงเรียน และเม่ือตดัประเด็นพนัธุกรรม
ของเด็ก ๆ ท่ีบิดา-มารดาร่างเล็ก ออกไปแลว้ ครูอนุบาลไดมี้การหารือกบัผูป้กครองเป็นรายบุคคลเพื่อความร่วมมือ
ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ในกระบวนการของการปรับลด / เพิ่มน ้าหนกัตามความจ าเป็นของแต่ละราย  

1.2 ขอ้เสนอแนะ : ขอความร่วมมือกบัผูป้กครองให้ช่วยดูแลและพฒันาให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวยัให้
ครบถว้นทุกคน 

การด าเนินการของโรงเรียนในประเด็นน้ีกวา้งกวา่ประเด็นท่ี 1.1 คือกรณีท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถช่วยเหลือ 
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ตนเองได้เต็มท่ีในการรับประทานอาหาร การเคล่ือนไหวอย่างคล่องแคล่วตามวยั และความรับผิดชอบส่วนตน
พื้นฐานในดา้นต่างๆ ครูอนุบาลไดติ้ดต่อให้ขอ้มูลและร่วมกบัผูป้กครองในการสร้างโอกาสให้นกัเรียนไดพ้ฒันา
ตามวยัอยา่งเหมาะสม 

1.3 ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ตามโอกาสอนัเหมาะสมมากข้ึน 
 การด าเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดส้ร้างความเขม้ขน้ของการสืบคน้หาขอ้มูลจากบุคคล  และสถานท่ี
ต่าง ๆ การใช้ Project Approach ซ่ึงเร่ิมตน้จากประเด็นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน และหาขอ้มูลจาก
บุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งเครือข่ายผูป้กครองไดจ้  าลองสถานการณ์จริงของการด าเนินการของ
บุคคลในอาชีพต่างๆ มาใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ เช่น การจ าลองท่ีนัง่ในเคร่ืองบินให้นกัเรียนสมมุติตนเองเป็น
นกับินและผูใ้ห้บริการบนเคร่ืองบิน การจ าลองสถานการณ์ของแพทยแ์ละพยาบาลในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
ฯลฯ ซ่ึงเครือข่ายผูป้กครองไดใ้หค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการสร้างสถานการณ์และน าอุปกรณ์จริงมาให้นกัเรียนได้
สัมผสัและเรียนรู้ 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

1.4 ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้แสดงความมีมิตรภาพต่อกนัโดยการไหวต้ามประเพณี เช่น  
การไหวผู้ใ้หญ่ และการรับไหวผู้น้อ้ย เป็นตน้  

การด าเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดมี้การฝึกการไหว ้และประกวดมารยาทงาม และขอความร่วมมือจาก
ครูทุกท่านให้เตือนให้นักเรียนไหวอ้ย่างถูกกาลเทศะอย่างสม ่าเสมอ มีการแข่งขันระหว่างห้องเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และครูปฏิบติัเป็นแบบอยา่งใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงการท่ีครูผูอ่้อนอาวโุสไหวค้รูท่ีอาวโุสกวา่เม่ือเร่ิมวนั
ใหม่และก่อนกลบับา้นอยา่งสม ่าเสมอ 
 1.5 ขอ้เสนอแนะ : ควรเพิ่มเติมกิจกรรมเร่ืองปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ให้เขม้ขน้ เช่น จดักิจกรรม
หอ้งสมุดท่ีน่าสนใจ บรรณรักษอ์าสา จดัฉายภาพยนตร์น่าสนใจ ฯลฯ 
 การด าเนินการของโรงเรียน คือ ในระดบัอนุบาลและประถมศึกษา มีการรณรงค์รักการอ่านด้วยการจดั
คาบเวลาให้อย่างสม ่าเสมอ ส่วนระดบัมธัยมศึกษาไดมี้การปรับปรุงบริการในห้องสมุดให้คล่องตวัและเป็นแหล่ง
คน้ควา้ขอ้มูลได้อย่างทนัสมยัข้ึน   มีการฉายภาพยนตร์ให้นักเรียนระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาได ้
เลือกชมในเวลาพกักลางวนั รวมถึงการจดัใหมี้การใชภ้าพยนตร์เพิ่มมากข้ึนในคาบเรียนจริยธรรมและภาษาต่าง ๆ 
 

2. ข้อเสนอและด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

2.1. ขอ้เสนอแนะ : สถานศึกษาควรส่ือสารกบัผูป้กครองเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือมากข้ึน 
การด าเนินการของโรงเรียน คือ มีการท างานร่วมกบัเครือข่ายผูป้กครองอยา่งชดัเจนถึงเป้าหมาย และมีการ

ส่ือสารกนัผา่นทางระบบ IT อยา่งสม ่าเสมอระหวา่งครูประจ าชั้นกบัผูป้กครอง 
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 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
2.2. ขอ้เสนอแนะ : ควรเพิ่มการบริการดา้นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและการใช้โปรเจคเตอร์ในห้องให้

มากข้ึน 
การด าเนินการของทางโรงเรียน คือ ไดมี้การติดโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบติัการต่างๆ เพิ่มข้ึน 

โดยปัจจุบนัมีโปรเจคเตอร์ในหอ้งเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยยมศึกษาปีท่ี 6   ห้องปฏิบติัการทาง
วิทยาศาสตร์  ห้องแนะแนวมธัยม และห้องปฏิบติัการอ่ืนๆ  รวมทั้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและ มีการจา้งบริษทัดูแลระบบของโรงเรียน ซ่ึงท าให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนคล่องตวั พร้อม
ใชง้าน และมีประสิทธิภาพข้ึนอยา่งเป็นท่ีพอใจ 

2.3. ขอ้เสนอแนะ : ควรวางแผนพฒันาบุคลากรให้พร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยก าหนดโครงการใน
แผนปฏิบติัการประจ าปีใหบุ้คลากรทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมทุกคน 
 การด าเนินการของโรงเรียน คือ เพิ่มบริการการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูท่ีสนใจ และการจัดให้มี 
การแลกเปล่ียนครูระหวา่งโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยักบัโรงเรียนของคณะซิสเตอร์อุร์สุลิน ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึง
เป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2556  โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งทางดา้นภาษาและวฒันธรรมระหวา่งประเทศ
ระหวา่งครูชาวอินโดนีเซียกบันกัเรียน โดยครูอาสาสมคัรชาวอินโดนีเซียเขา้สอนภาษาอินโดนีเซียให้กบันกัเรียน
เก่ียวกบัประเทศอินโดนีเซียในชั่วโมงของวิชาสังคมศึกษา  และจดัให้มีการสอนภาษาอินโดนีเซียให้กบัครูไทย 
รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัถึงระบบงานและแผนการสอนของครูเพิ่มความมีรูปแบบท่ีเป็นสากล 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับปฐมวยั 

3.1. ขอ้เสนอแนะ : ควรพฒันาเพิ่มเติมดา้นการจดัท าเคร่ืองมือบนัทึกการประเมินการเรียนรู้และพฒันาการ
ของเด็กเป็นรายบุคคลในระหวา่งภาคเรียนใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเพื่อสะดวกในการวเิคราะห์ส้ินปี 

การด าเนินการของโรงเรียน คือ ครูอนุบาลได้ร่วมกนัพฒันาเคร่ืองมือบนัทึกการประเมินการเรียนรู้และ
พฒันาการของเด็กเป็นรายบุคคลในระหว่างภาคเรียนเป็นรูปแบบเดียวกนัและเร่ิมใช้ปฏิบติัแล้ว และรายงานให้
ผูบ้ริหารทราบดว้ยความพึงพอใจในผลงานร่วมกนัท่ีเกิดข้ึนจากขอ้เสนอแนะน้ี 
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 3.2. ข้อเสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนจดับรรยากาศการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
กระตุน้ผูเ้รียนใหมี้ความสนใจและเพิ่มการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้หาขอ้มูลใหม้ากยิง่ข้ึน 
 การด าเนินการของโรงเรียน คือ ทางโรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากครูผูส้อนในการท าแผนการสอนแบบ
MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ซ่ึงเน้นกรอบการด าเนินการด้วย Induction ท าให้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์เพิ่มมากข้ึน ก่อนการน าเขา้สู่ทฤษฎี หรือกฎ/กติกา และหลกัการ ประกอบกบัการท่ีทาง
โรงเรียนได้ปรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบ IT ของโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Internet จึงท าให้
ครูผูส้อนสามารถใช ้IT ไดม้ากข้ึน และเปิดโอกาสให้นกัเรียนสร้างผลงานดว้ย IT ซ่ึงดึงดูดความสนใจ และความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนกัเรียนในยุคปัจจุบนั จากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยการใช ้
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โปรแกรม Moodle ของครูภาษาองักฤษ นักเรียนมีความพึงพอใจกบัการเรียนรู้ดว้ยส่ือสมยัใหม่น้ี และเห็นว่าเกิด
ประโยชน์แก่ตน 
 

4. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 ระดับปฐมวยั 

4.1. ขอ้เสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็นความส าคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาผูเ้รียน ครู และโรงเรียนใหมี้คุณภาพต่อไป 

การด าเนินการของโรงเรียน คือ ครูอนุบาลมีการท างานเป็นทีมอย่างดีด้วยความเขา้ใจระบบการประเมิน
คุณภาพภายในมากยิง่ข้ึน มีการแบ่งกนัรับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ และประชุมเรียนรู้ร่วมกนั สร้างความเขา้ใจให้กนั
และกนั ร่วมสร้างเคร่ืองมือการประเมินดว้ยกนั ขอความช่วยเหลือแนะน าจากคุณครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่าใน
ระดบัมธัยมศึกษา จนกระทัง่มีความสามารถด าเนินการได้ด้วยทีมงานเล็กของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอยา่งน่าพอใจ และครูทุกคนมีความเขา้ใจทุกมิติของงาน 
  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

4.2. ขอ้เสนอแนะ : ควรพฒันาระบบบริหารคุณภาพภายในใหต่้อเน่ืองทุกปี และถือเป็นกระบวนการบริหาร
ทุกปี 

การด าเนินการของโรงเรียน คือ ครูผูรั้บผิดชอบเป็นหัวหน้างานประเมินคุณภาพภายใน ได้สร้างความมี
ส่วนร่วมของครูทุกคนตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา มีการประชุมคณะท างานประกอบไปดว้ยผูรั้บผิดชอบรวบรวมขอ้มูลใน
มาตรฐานต่างๆ เพื่อก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา และประกาศใหเ้ป็นท่ีทราบ รวมทั้งบนัทึกเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่สู่สาธารณะผา่นทางเวปไซด์ของโรงเรียน  หลงัจากนั้นจะมีการประชุมติดตามความ
คืบหน้า และแก้ไขขอ้บกพร่องเป็นระยะ จนกระทัง่รายงานผลการประเมินตนเองให้ท่ีประชุมครูรับทราบ เพื่อ
กระตุน้ความมีส่วนร่วม รวมทั้งหาทางแกไ้ขจุดท่ียงัตอ้งพฒันา จนกระทัง่มีการพฒันากา้วหนา้ไปพอสมควร แต่จะมี
การพฒันาเพิ่มเติมใหค้รบถว้นยิง่ข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 
 


