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ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับโรงเรียน
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ประวัติย่อของโรงเรียนพระแม่มารี
โรงเรียนพระแม่มารี เป็นโรงเรียนคาทอลิกประเภทสามัญศึกษา สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย บาทหลวงการ์โล เดลลา โตร์เร มิชชันนารี ชาวอิตาเลียน
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2498 มีเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา เปิดทาการสอน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และบริหารงานโดยสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
ปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการกลางคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล มีดาริเห็นชอบ ให้รวมโรงเรียน
สองแห่งเป็นโรงเรียนเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากร การเรียนการสอน
และบุคลากรรวมกัน แผนการรวมโรงเรียนจึงได้เริ่มต้นขึ้น ปีพ.ศ. 2541 และสาเร็จลงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2542
ตามใบอนุญาตเลขที่ กส.385/2542 ปัจจุบันเปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา โรงเรียนพระแม่มารีสาทร จึงเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ
สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ (สช.) เปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอาคารเรียนทั้งหมด 8 หลัง จานวนห้องเรียน 80 ห้อง
ก่อนประถมศึกษา19 ห้อง ประถมศึกษา 43 ห้อง มัธยมศึกษาตอนต้น 13 ห้องและมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ห้อง
ปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนพระแม่มารี มีการจัดทาหลักสูตรใหม่ โดยโรงเรียนเป็น โรงเรียนนาร่อง จัดทา
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตรของโรงเรียน เริ่มใช้ปีการศึกษา2545 และปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
แกนกลาง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มใช้
หลักสูตรที่ปรับแล้ว ปีการศึกษา 2546 และได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้
1. ผู้รับใบอนุญาต
นางสาวจันทร์เพ็ญ
กิจสวัสดิ์
2. ผู้จัดการ
ดร.อรชร
กิจทวี
3. ผู้อานวยการ
ดร.พัชรี
ถาวรพยัคฆ์
ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดทาการสอนโครงการEnglish Program ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษา ตามคาสั่งอนุญาตเลขที่ กส. 1027/2547
โรงเรียนพระแม่มารี
ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากหน่วยงานสานักงานประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) รอบ2 ระหว่างวันที่ 2 – 9 มกราคม2546 ผลการตรวจสรุปว่า อยู่ในระดับ 3
ทั้ง 14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้
ปี พ.ศ. 2546 โรงเรีย นได้ขออนุ ญ าตรื้อถอนอาคารเซนต์โจเซฟ เพื่อขออนุญาตสร้างอาคารหอประชุมในปี
การศึกษา 2547 และจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนพระแม่มารี โดยขออนุมัติใช้เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2546
ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับการอนุญาตรื้อถอนอาคารตามใบอนุญาตเลขที่ กส 620/2546 ลงวันที่ 21
สิงหาคม 2546 และดาเนินการสร้างอาคารหอประชุม โรงเรี ยนมีอาคาร 6 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง และอาคาร
หอประชุม 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2549 โรงเรีย นพระแม่ม ารี ได้ รับ การประเมิน คุณ ภาพมาตรฐานการศึก ษาจากหน่ ว ยงานส านั กงาน
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ( องค์กรมหาชน ) สมศ. รอบ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2549
2

ผลการประเมินสรุปว่า ผลจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ทั้งระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2551 - 2553 สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียได้เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้
1. ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
นางสาวจันทร์เพ็ญ
กิจสวัสดิ์
2. ผู้จัดการ
นางสาวเกสร
ฉายแก้ว
3. ผู้อานวยการ
ดร.สุปราณี
ระงับพิศม์
โรงเรียนเปิดทาการสอนรูปแบบมอนเทสซอรี่ (Montessori) ระดับอนุบาล 1-3 จานวน 1 ห้องเรียน และเปิด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร English Intensive Program (EIP.)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ระดับละ 3 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย มีดาริเห็นชอบ ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
พระแม่มารีสาทร เป็นโรงเรียนพระแม่มารี ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554 ตามใบอนุญาตเลขที่ 45/2554 แผนกอนุบาล
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบมอนเทสซอรี (Montessori) ทุกระดับชั้นจานวน 4 ห้องเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. รอบ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2554 ผลการประเมินสรุปว่า
ผลจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพสมศ.ทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2555 สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียได้เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้
1. ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
นางสาวจันทร์เพ็ญ
กิจสวัสดิ์
2. ผู้จัดการ
นางสาวทิวา
ช่างเรือ
3. ผู้อานวยการ
ดร.สุปราณี
ระงับพิศม์
ปี พ.ศ. 2556 สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียได้เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้
1. ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
นางสาวจันทร์เพ็ญ
กิจสวัสดิ์
2. ผู้จัดการ
นางสาวทิวา
ช่างเรือ
3. ผู้อานวยการ
นางสาวประกายมาตร ทองอินทร์
จานวนนักเรียนทั้งหมด 2,004 คน แบ่งเป็น
- ระดับอนุบาล
310 คน - ระดับประถมศึกษา
876 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
346 คน - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
472 คน
ได้รับ รางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอล
พลาสติกในชุดนักเรียน นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ รุ่นอายุ 18 ปี จัดโดย บริษัท นันยางมาเก็ตติ้ง จากัด
ณ วัน ที่ 8 กั น ยายน 2556 และรางวัล “โรงเรีย นสะอาดร่ม รื่น ” โครงการกรุงเทพสะอาดร่ ม รื่น ณ วั น ที่ 27
กันยายน 2556
ปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนพระแม่มารีได้ดาเนินการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
สนามกีฬาบาสเกตบอล แชร์บอล ฟุตซอล และเทนนิส
จานวนนักเรียนทั้งหมด 1,881 คน แบ่งเป็น
- ระดับอนุบาล
299 คน - ระดับประถมศึกษา
838 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
335 คน - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 409 คน
โรงเรียนได้รับการประเมิน
ตรวจติดตามผลการจัดการศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
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การศึกษาเอกชน ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ปีพ.ศ. 2558 แผนกอนุบาลเปิดทาการสอนรูปแบบมอนเทสซอรี สาหรับเด็กอายุ 0–3 ปีจานวน 2ห้องเรียน
และได้ดาเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ห้อง ติดตัง้ คอมพิวเตอร์ใหม่สาหรับนักเรียนอนุบาล
ซ่อมแซมสระว่ายน้า เป็นต้น และในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียน
(2498 – 2558) จัดคอนเสิร์ต PMR Chorus นักร้องประสานเสียง และการแสดงประกอบเพลงของนักเรียน
จานวนนักเรียนทั้งหมด 1,817 คน แบ่งเป็น
- ระดับอนุบาล
309 คน - ระดับประถมศึกษา
823 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
335 คน - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 350 คน
ปีพ.ศ. 2559 โรงเรียนพระแม่มารี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 9
ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธิทินัดดามตุ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560
ได้รับการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสานักงานเขตสาทร ซึ่งมี
ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ได้รับการแต่งตั้งจาก สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ชื่อศูนย์สะเต็มพระแม่มารี สช.8 ใน2 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา และ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนางสาวประกายมาตร ทองอินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนพระแม่มารี เป็นผู้อานวยการศูนย์ และ
นางสาวสุพัตรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา เป็นประธานศูนย์
จานวนนักเรียนทั้งหมด 1,743 คน แบ่งเป็น
- ระดับอนุบาล
293 คน - ระดับประถมศึกษา
774 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
368 คน - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 308 คน
ปีพ.ศ. 2560 โรงเรียนพระแม่มารี จัดโปรแกรมการเรียนรู้ โดยเริ่ม ใน 2 ระดับ คือ ประถมศึกษาปีที่ 4 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา จัดให้มี
1. โปรแกรม EIP STEM+(วิทย์ – คณิต) จานวน 2 ห้อง
2. โปรแกรม Eng. & Chi. (อังกฤษ – จีน) จานวน 1 ห้อง
3. โปรแกรม EIP Sport (วิทย์กีฬา)
จานวน 1 ห้อง
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้มี โปรแกรมละ 1 ห้อง 4โปรแกรม
1. โปรแกรม STEM+ (วิทย์ – คณิต)
3. โปรแกรม Eng. & Chi. (ศิลป์ภาษา)
2. โปรแกรมPhysical Science(วิทย์กีฬา) 4. โปรแกรม ICT Class(วิทย์คอม)
ได้รับ รางวัลระดับ เหรีย ญทอง การประกวดวงเมโลเดียน ระดับอนุบาล รุ่น Junior Division ชิงถ้วยเกียรติยศ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ได้ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมเดิ น -วิ่ ง การกุ ศ ล “PMR’s FAMILY RUN” โดยโรงเรี ย นพระแม่ ม ารี ร่ ว มกั บ
สมาคมศิษย์เก่าพระแม่มารี ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ชิงถ้วยรางวัล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
จานวนนักเรียนทั้งหมด 1,744 คน แบ่งเป็น
- ระดับอนุบาล
229 คน ระดับประถมศึกษา
751 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
351 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
313 คน
4

ปรัชญาและคติพจน์ของโรงเรียนพระแม่มารี
ด้านความรู้
ด้านคุณธรรม

ปรัชญา “ความรู้ คู่ คุณธรรม”
โรงเรียนพระแม่มารีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พึ่งพา
ตนเองได้ เป็นผู้นาทางความคิด มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่ความดีงาม
โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ มีวุฒิภาวะอย่างสมดุล กอปร
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ เรียบร้อย
มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ เคารพคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีความรัก เมตตาผู้อื่น

คติพจน์
คุณธรรมเด่น
เน้นการศึกษา
พัฒนาสังคม

“คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม”

หมายถึง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้มีความตัญญูมีความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ
อ่อนโยน มีระเบียบวินัย ขยันอดทน ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
หมายถึง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นาทางความคิดและการสร้างสรรค์
รักการศึกษาค้นคว้า รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
หมายถึง ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ตลอดจนบุคลิกภาพเฉพาะตนรู้จักการตัดสินใจและใช้เหตุผลมีจิตอาสานาความรู้ที่ได้มาสร้างประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวม ทั้งในชุมชน สังคมและประเทศชาติ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน

“รัก เมตตา สุภาพ”
“มารยาทงามตามแบบไทย”

นโยบายของโรงเรียนพระแม่มารี
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ
และเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น โรงเรียนจึงกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5 ข้อ คือ
1. จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาคาทอลิก ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาแบบองค์รวม นาสื่อเทคโนโลยีจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้ ผู้ เรี ย น มี ทั กษะความรู้ ความสามารถเพื่ อเป็ น พื้ น ฐานการประกอบอาชี พ ในอนาคตเป็ น คนดี ของสั งคมและ
ประเทศชาติ
3. อบรมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักษาค่านิยมอันดีงามแห่งเอกลักษณ์ ประเพณี
วัฒนธรรมไทย และรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากร มี จิ ต วิ ญ ญาณแห่ งความเป็ น ครูเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู อ ย่ า งสมเกี ย รติ
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จัดสวัสดิภาพในการดารงชีพอย่างเหมาะสม
5. ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า
อย่างเป็นระบบ สู่มาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพระแม่มารี
โรงเรียนพระแม่มารี มุ่งเน้นผู้เรียนให้เรียนรู้ ศาสตร์แห่งอนาคต สมรรถนะแห่งความสาเร็จ
ผู้สร้างสรรค์ ผู้นาแห่งศตวรรษที่ 21
พันธกิจของโรงเรียนพระแม่มารี
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตามจิตตารมณ์
พระวรสารและตามจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน
2. พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร ระบบบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนายุทธศาสตร์ไปใช้ในองค์กร
การสร้างระบบและกระบวนการศึกษา การวัดผลดาเนินงาน สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล
3. พัฒนาระบบบริหารโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา ครอบคลุมการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศและการศึกษา การบริหารสินทรัพย์ การเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนากระบวนการสร้างหลักสูตร มาตรฐาน โปรแกรมการศึกษาใหม่การปรับปรุงโปรแกรมมาตรฐานเดิม
และการปรับปรุงผลลัพธ์การดาเนินการทางการศึกษาต่อเนื่อง
5. พัฒนาสภาพแวดล้อม ประสบการณ์เรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความสัมพันธ์วิธีคิดวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ที่เข้มแข็ง เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง
6. พัฒนากระบวนการสอน การเรียน การวัดและการปรับปรุงผลการเรียนรู้ บทบาทของครูและผู้เรียน
ตามเป้าหมายการศึกษา 4.0 ในโรงเรียนศตวรรษที่ 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เป้าหมายของโรงเรียนพระแม่มารี
ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบครันเป็นคนดี มีปัญญา กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ผู้เรียนเป็นผู้นาทางความคิดสอดคล้องกับหลักสูตรและทักษะศตวรรษที่21มีสมรรถนะทางปัญญา อารมณ์ สังคม
และจิตใจ มีบุคลิกภาพโดดเด่น รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง โดยมีหลักสูตรระดับปฐมวัยที่ตอบสนอง
ต่อธรรมชาติของผู้เรียน (ระดับปฐมวัย)
ครู บุคลากรเป็นคนดีมีคุณภาพ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผู้เรียนมีจิตสานึกรับผิดชอบทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร สังคม และดารงความเป็นไทยอย่างมั่นคง
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย มีการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนพระแม่มารีเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนพระแม่มารี
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่วุฒิภาวะอย่างสมดุลเป็นผู้นาทางความคิดมีส่วนร่วม การ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมสู่เป้าหมายความดีงามของส่วนรวม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21
พัฒนาครู บุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน การสอนแบบ
ผสมผสาน การค้นคว้า สร้างวัฒนธรรม นวัตกรรม
พัฒนาหลักสูตร โดยบูรณาการทักษะ กระบวนการของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่
มาตรฐานสากล
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
จัดทาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสภาพของโรงเรียน (ระดับปฐมวัย)
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและทันสมัย
จัดระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน
โรงเรียนกาหนดสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน ดังนี้

ตรา หมายถึง ภาพรวมที่ชี้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์แห่งโรงเรียน
อันเป็นคันธงชัยแห่งเป้าหมายและอุดมการณ์แห่งความสาคัญ

ไม้กางเขน หมายถึง ชัยชนะของความรักอันยิ่งใหญ่
นาความมีชัยเหนือความชั่วและอวิชชา

รัศมี หมายถึง ความรู้ภายใต้การชี้นาของคุณธรรม
ส่องประกายเจิดจ้า สู่สังคมไทย
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อักษรย่อ พ.ม.ร. หมายถึง ความอบอุ่นเยี่ยงมารดา
ที่พระแม่มารีโอบอุ้มเยาวชนไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ และมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ

สีประจาโรงเรียน
โรงเรียนกาหนดสีประจาโรงเรียน ไว้ดังนี้
สีประจาโรงเรียน “ฟ้า – ขาว”
สีฟา้ เป็นสีของท้องฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ไพศาล ไร้พรมแดน แทนจิตตารมณ์ ของผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนที่ต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกชนชั้นเข้ารับการศึกษา
สีขาว เป็นสีของความบริสุทธิ์ สะอาด
เปรียบเสมือนพระแม่มารีองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนซึ่งมี
ความหมายว่า นักเรียนของโรงเรียนพระแม่มารี เป็นผู้มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ และมองโลกในแง่ดี

ดอกไม้ประจาโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า หมายถึง ความอดทน ความพากเพียร อุตสาหะ

รางวัลที่เราภาคภูมิใจ
ระดับโรงเรียน
- รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ชนะเลิศจากการประกวดวงโยธวาทิต
นักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
- รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศจากการประกวดวงโยธวาทิต
นักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
- รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอล
พลาสติก ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย นันยางโกลหนู 2013 ไทยแลนด์เลเจนด์ คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
- รางวัลดีเด่น “การจัดกิจกรรมการสอนจริยศึกษาในสถานศึกษา” จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัล “โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน การคิดวิเคราะห์ดีเด่น” จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
- รางวัลระดับทอง “การประกวดมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” จากกระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลชนะเลิศ “การประกวดสถานศึกษาปลอดลูกน้ายุงลาย” โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดลูกน้ายุงลาย
- รางวัล “พฤกษานครา” จากกรุงเทพมหานคร
- รางวัล “ สถานศึกษาน่ามอง ” จากกรุงเทพมหานคร
- รางวัลโครงการ “กรุงเทพสะอาดร่มรื่น กรุงเทพมหานคร
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- รางวัลมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดีมาก “กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย”
- ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจาก สมศ.รอบที่ 1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในระดับดี
- ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ.รอบที่ 2 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดยมีผลการประเมินได้มาตรฐานทั้ง 14 มาตรฐาน
ในระดับคุณภาพดีและดีมาก
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบที่ 3 ระดับระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จากสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องค์การมหาชน)
- รางวัลเหรียญทอง “การประกวดเมโลเดียน ระดับอนุบาลครั้งที่ 8” จากสมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทย
ระดับผู้บริหาร
- รางวัล “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
- รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
- รางวัล“ ผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” จากสกสค.
- รางวัล “เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์” ในโครงการเชิดชูสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ดีเด่น
- รางวัล “เกียรติคุณผู้บริหารโรงเรียน” จากฝ่ายการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ระดับครู
- โล่ประทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต ด้าน “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นและบาเพ็ญประโยชน์
ระดับมัธยมศึกษา” จัดโดยสมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์
- รางวัล “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
- รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
- รางวัล“ ผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” จากสกสค.
- รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” จากคุรุสภา
- รางวัล “ครูสอนดี” จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
- รางวัล”ครูที่มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่น” จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัล “ครูดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” จากกลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9
- รางวัล “ครูที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ” จากสพท.กทม1
ระดับนักเรียน
- รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม“ การแข่งขันว่ายน้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 11 สุพรรณบุรีแจนท์เซ่นแชมเปี้ยนชิพ
- รางวัล “นักเรียนพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทชาย – หญิง “การแข่งขันว่ายน้ายุวชนชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ณ สโมสรโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
- รางวัล 58 เหรียญทอง 32 เหรียญเงิน 40 เหรียญทองแดง“ การแข่งขัน ATC Swimming Champion Ship
2010 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ”
- โล่ประทานรางวัลดีเด่นจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา “การสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนในเครือพระแม่มารี”
- รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1รุ่นอายุ 12ปีชาย กลุ่ม B “การแข่งขันว่ายน้าพระหฤทัยดอนเมือง
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แชมเปี้ยนชิพครั้งที่ 3”
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “การใช้โปรแกรม Paint Brush” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัล“คฑากรดีเด่นประเภท ค” การประกวดวงโยธวาทิต นนศ. ครั้งที่ 19
รางวัล“การบรรเลงเพลงไทยดีเด่น” การประกวดวงโยธวาทิต นนศ. ครั้งที่ 20
รางวัลที่1 “การประกวดการแสดง Science Show” ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลเหรียญทอง “การประกวดสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน” หัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
โล่เกียรติคุณ “เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติด้านกีฬา” จากคณะกรรมการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ
รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันบอลลูนอากาศร้อนด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ต้านยาเสพติด”ปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รางวัลที่1การประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการจัดกิจกรรมการอ่าน การเขียน” จาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทองเป็นตัวแทนระดับภาค การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66”
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-6
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66”
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวPIZA ระดับ ป.1-ป.3
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66”
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