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โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุร ี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุร ี
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

Mary Vitthaya Kabinburi 



 วิสัยทัศน์ผู้บริหาร  
“โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  เป็นสถาบันการศึกษา  

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เจริญงอกงาม”  
 

 ซิสเตอร์พนิดา  สุขส าราญ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 

ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในปีเริ่มเปิดด าเนินการสอน ปีการศึกษา 2538 – ปัจจุบัน  
ต าแหน่งพิเศษ  ประธานฝ่ายการศึกษาคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี  

 

ปรัชญาการศึกษา  
“คุณธรรมน าการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม” 

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  
Mary Vitthaya Kabinburi School 



 ด้านที่ 1. คุณภาพผู้เรียน             
 ด้านที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ด้านที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
                ด้านที่ 4. ระบบประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนผ่านการประเมิน สมศ. รอบที่สี่  
ระดับการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education)  
มีผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน ได้แก่  



ชนะเลิศการประกวด Best  Practice   
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  

รับโล่รางวัลจากส านักงานศึกษาธิการ ภาค 3   
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 

สุดยอด... นวัตกรรม  
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ 
เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ 

Best  Practice  
MVK  Kids  Easy  Multilingual 

 



1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาสากล ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  
    ภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมกับวัย  และสถานการณ ์
2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสากล ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามความถนัดเต็มศักยภาพ 
    เป็นรายบุคคล 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาสากล และใช้ภาษาสากลเพื่อการสื่อสารได ้
   อย่างสร้างสรรค ์
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการใช้ภาษาสากลให้เป็นพื้นฐานทางการศึกษาในชั้นต่อไป 

เจตนารมณ์ Best  Practice แบบ MVK Kids Easy Multilingual  
นวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

        โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีได้คิดค้นนวัตกรรม ที่เป็น Best Practice แบบ MVK 
Kids Easy Multilingual โดยน าภาษาไทยมาบูรณาการกับภาษาสากล ได้แก่ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส เพื่อใช้สื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     
ระดับปฐมวัย ที่มีผลการพัฒนาในการประเมิน ของกระทรวง ศึกษาธิการ รับรางวัลชนะเลศิ 
ระดับภาค 3 มรีะดับคุณภาพดีเยี่ยม และโรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรยีนที่มคีุณภาพ
มาตรฐานสู่สากล ระดับดีมาก    



คุณภาพที่ 2. ด้านวิชาการ   
สร้างเจตคติการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  
( NT & O-NET)  ตามมาตรฐานตัวช้ีวัด รักความก้าวหน้า พัฒนากระบวนการคิด   

ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ด้วยปัญญา   

ภาคภูมิใจใน 3 คุณภาพทางการศึกษา  
คุณภาพที่ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมงามเด่นเป็นอัตลักษณ์  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตอาสา   

รักความเป็นประชาธิปไตย  จงรักภักดีในสถาบัน  ชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์  

คุณภาพที่ 3. ด้านภาษาสากล  
นวัตกรรมล้ าค่า   พัฒนาภาษาสากล   คิดค้น Project ใหม่ๆ  ก้าวไกลตามปรัชญา 

 ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาสากล ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  
และภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ 



เกียรติประวัติโรงเรียน  

รางวัลพระราชทานสถานศกึษา  
ระดับมัธยมศกึษาขนาดเล็ก   

ปีการศึกษา 2542 

รางวัลพระราชทานสถานศกึษา  
ระดับประถมศกึษาขนาดใหญ่   

ปีการศึกษา 2546 

รางวัลพระราชทานสถานศกึษา 
 ระดับมัธยมศกึษาขนาดกลาง   

ปกีารศึกษา 2547 

รางวัลพระราชทานสถานศกึษา 
 ระดับก่อนประถมศกึษาขนาดใหญ่  

 ปีการศึกษา 2552 

รางวัลนักเรียนพระราชทาน 
นางสาวชญานิษฐ์  วงษ์วิวัฒนาวุฒิ   

ปีการศึกษา 2551 

รางวัลนักเรียนพระราชทาน 
นางสาวศรัญยพร  พุ่มนิมิตร   

ปีการศึกษา 2554 

รางวัลนักเรียนพระราชทาน 
นางสาวธัญญาภรณ์  เฉลิมศร ี

 ปีการศึกษา 2557 

รางวัลนักเรียนพระราชทาน 
นางสาวณิชนันท ์ เพ็งแจ่ม   

ปีการศึกษา 2561 

4 รางวัล พระราชทานสถานศึกษา 

4 รางวัล นักเรียนพระราชทาน 



2 รางวัล  นักเรียนทุนพระราชทาน 

นางสาวเบญจวรรณ  แสงเลื่อน  
ทุนพระราชทาน  ร.10   

รุ่นท่ี 9 ปีการศึกษา 2560 

นางสาววรดา  ขวาธิจักร 
ทุนพระราชทาน ร.10   

รุ่นท่ี 10 ปีการศึกษา 2561 

4 ถ้วยพระราชทาน การแข่งขันอ่านฟังเสียง 

ถ้วยพระราชทาน  การแข่งขันอ่านฟังเสียง   
ระดับ ป.1-ป.3 ประเภท  หญิง   

ประจ าปี  พ.ศ.2552 

ถ้วยพระราชทาน การแข่งขันอ่านฟังเสียง   
ระดับ ป.4-ป.6  ประเภท  หญิง   

ประจ าปี พ.ศ.2556 

ถ้วยพระราชทาน  การแข่งขันอ่านฟังเสียง 
ระดับ ป.1-ป.3  ประเภท  ชาย 

ประจ าปี พ.ศ.2557 

ถ้วยพระราชทาน การแข่งขันอ่านฟังเสียง 
ระดับ ป.1-ป.3 ประเภท  หญิง   

ประจ าปี พ.ศ.2548 



2 ถ้วยพระราชทาน  1 รางวัล ระดับนานาชาติ 
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 

2 ถ้วยพระราชทาน  5 รางวัลระดับชาติ  การประกวดวงโยธวาทิต 

ถ้วยพระราชทาน ตอบปัญหาสารานุกรม  



        ปัจจัยแห่งความส าเร็จของโรงเรียนเกิดจากโรงเรียนมีทีมงานที่เขม้แข็ง สามารถ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรได้อย่างน่ายินดี บุคลากรครูร่วมมือร่วมใจ เสียสละ 
อดทน ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งเด็กๆ มีใจใฝ่รู้
ใฝ่เรียน  และผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนนุ เข้าร่วมกิจกรรม สม่ าเสมอ ทุกคนเป็นก าลังใจ 
ให้กันและกันเพื่อเจตนารมณ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เจริญก้าวหน้าไปตามปรัชญาบัญญัติไว้
ว่า ”คุณธรรมน าการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม”  โรงเรียนของเราจึงโชคดี
ที่สุดในวันนี้  และ บุคลากรครูทุกคนก็ยินดีที่สุดเช่นกัน  ที่ได้พัฒนาโรงเรียนมารีวิทยา
กบินทร์บุรี  ให้เป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เจริญงอกงาม   
เป็นที่พึงพอใจของทุกๆ คน  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของโรงเรียน 



        โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีเปิดด าเนินการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2538  
ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปี  จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายตามปรัชญา  คือ  
“ คุณธรรมน าการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม ”  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์   
และเป็นที่เช่ือถอืศรัทธาของผูป้กครอง หน่วยงานต่างๆ และชุมชม  ประสบความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เป็นเกียรติประวัติแก่โรงเรียน คณะซิสเตอร์  
คณะครู และ นักเรียน  อย่างภาคภูมิใจ  

25 ปี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุร ี



1. เพื่อฉลอง 25 ปี แห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ  
2. เพื่อสนองเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี   โดยมอบทุนการศึกษา 
    ให้แก่นักเรียน  จ านวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินท้ังสิ้นจ านวน 250,000 บาท  
    และ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือคนพิการ  และคนชรา  
3. เพื่อร าลึกถึงพระคุณของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมมือร่วมใจพัฒนาการศึกษาตลอด 25 ปี 
    ( ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ฯลฯ ) 
4. เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน  และสานสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างโรงเรียน     
    ผู้ปกครอง หน่วยงานทางราชการ หน่วยงานเอกชน  และชุมชน 
            ทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมในโอกาสฉลอง 25 ปี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 

การจัดงานฉลอง 25 ปีมารีวิทยากบินทร์บุร ี
มวีัตถุประสงค์ดังนี ้


