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1. ข้อมูลทัว่ไป 
โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 128 ถนนศุภกิจ  ต าบลหนา้เมือง   อ  าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา รหสัไปรษณีย ์24000 สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศพัท์ 0 -3853-5500 โทรสาร  0-3853-5501 Website : 
www.sl.ac.th เปิดสอนระดบัชั้นปฐมวยัปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เน้ือท่ี 19 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา   

 
2.  ข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียน  
2.1   ประวัตินักบุญหลุยส์  มารีย์  กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต 
 คณะภราดาเซนต์คาเบรียล  ไดก้  าเนิดและด าเนินการสอนสืบเน่ืองมา  โดย  นกับุญหลุยส์ มารีย ์ 
กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต  ไดส้ถาปนาข้ึนในปี ค.ศ. 1705 (พ.ศ. 2248)  มีจุดหมายแรกท่ีจะสอนใหเ้ยาวชนอ่าน
ออก  เขียนได ้ คิดเลขเป็น  และมีหลกัศาสนา  เป็นแนวทางใหป้ระพฤติตนเป็นคนดี  นกับุญหลุยส์  มารีย ์ 
กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต  เป็นนกับุญผูย้ิ่งใหญ่องคห์น่ึงของประเทศฝร่ังเศส  เกิดในครอบครัวคาทอลิก  เม่ือ
วนัท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 1673 (พ.ศ. 2216)  ท่ีเมืองมงฟอร์ตซูเมอร์ (Le Montort Sur-Meu) ณ  บา้นเลขท่ี  15  
ถนนลูเดอลาโซลเนรี  (Rue de La Saulnerie) บิดาช่ือ ยีนบบัติสต ์กรีญอง มารดาช่ือ ยีน  โรแบรต ์ กรีญอง  
เป็นชาวฝร่ังเศส  เม่ือหลุยส์  กรีญอง เติบโตข้ึนไดใ้ชพ้ระนาม “มารีย”์  ของแม่พระเสริมช่ือเขา้ไปดว้ย  
เพราะท่านมีความศรัทธาต่อแม่พระมาก  ต่อเม่ือไดรั้บศีลลา้งบาปท่ีเมืองมงฟอร์ตจึงใชน้ามเต็มว่า   “หลุยส์ 
มารีย ์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต”  (หลุยส์  มารีกรีญองแห่งเมือง มงฟอร์ต)   บิดาของท่านมีอาชีพทนายความมี
ฐานะยากจน  ท่านมีพ่ีนอ้งรวม 18 คน  เป็นชาย 8 คน  หญิง 10 คน  พี่ชายของหลุยส์เสียชีวิตเม่ืออายไุด ้ 5  
เดือน  ดงันั้นหลุยส์จึงกลายเป็นบุตรคนโตของครอบครัว 
 ในวยัเด็กท่านใชชี้วิตอยู่ในหมู่บา้นบวั – มาร์แกร์  (Bois-Mar-Quer)  หลุยส์รักพ่อ แม่และนอ้ง ๆ 
ทุกคนมาก   ท่านช่วยมารดาท างานสารพดั     ท่านเป็นนกัเรียนท่ีเอาจริงเอาจงักบัการเรียน   และสอบได้
เป็นท่ีหน่ึงของชั้นเสมอ เม่ือเรียนจบหลุยส์ไดเ้ขา้เรียนในบา้นเณรเพ่ือเตรียมตวัเป็นพระสงฆ ์ หลงัจากท่ี
ท่านไดศึ้กษาอยู่ในสามเณราลยัอยู่  8  ปี  ก็ไดรั้บการบวชเป็นพระสงฆ์ เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน ค.ศ. 1700 
(พ.ศ. 2243)  ท่ีโบสถแ์ซงตซู์ลปีซ (St. Sulpice Seminary)   ในกรุงปารีส   เม่ืออายไุด ้ 27  ปี 
 พอ่หลุยส์ไดอุ้ทิศชีวิตของท่านดว้ยการเทศนาสั่งสอน  ใหค้นท่ีประพฤติตนไม่ดีไดก้ลบัใจเป็นคน
ดี  ทั้งยงัช่วยเด็ก ๆ ท่ียากจน  ไดมี้โอกาสศึกษาเล่าเรียน  การท่ีพ่อหลุยส์ท างานอยา่งหนกั  โดยไม่ค านึงถึง
สุขภาพของตนเอง  จึงท าใหท่้านลม้ป่วยลงหลายคร้ัง  จนในท่ีสุดท่านกไ็ดเ้สียชีวิตลงเม่ือวนัท่ี 28   เมษายน   
ค.ศ. 1716   (พ.ศ. 2259)    อายขุองท่านในขณะนั้นเพียง  43  ปี  3  เดือนเท่านั้น 
  
 
 

http://www.sl.ac.th/
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 ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล คือใคร 
 ค าวา่ “บราเดอร์”  หรือ  “ภราดา”  มาจากภาษาองักฤษวา่ “Brother”  แปลวา่   พ่ีชาย  หรือ  นอ้งชาย  
เราถือว่าผูท่ี้ถวายตัวเป็นผูรั้บใช้พระเป็นเจ้าในพระศาสนจักรนั้น  ต่างก็เป็นพ่ีน้องกันเปรียบเสมือน
ครอบครัวเดียวกนัในทางศาสนา  หรือ “ภราดา” คือ นกับวชท่ีไดป้ฏิญาณตนต่อหนา้อธิการเจา้คณะและ
พระศาสนจกัรท่ีเป็นตวัแทนของพระเป็นเจา้ จะถือความยากจน ความบริสุทธ์ิ ความนบนอบ 
 ส าหรับภราดาในคณะเซนต์คาเบรียล  คือ  บุคคลท่ีไดป้ฎิญาณตน  เพ่ือด าเนินชีวิตตามอย่างท่าน
นกับุญหลุยส์  มารีย ์ กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต  ผูส้ถาปนาคณะฯ  ในการติดตามพระเยซูเจา้ รับใชเ้พื่อนมนุษย ์
รับใชพ้ระศาสนจกัร  รับใชพ้ระเจา้โดยการใหก้ารศึกษาแก่เยาวชนของชาติ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กยากจน 
ๆ ท่ีไม่มีใครเหลียวแล  เดก็ก าพร้า  ฯลฯ  ภราดาคณะเซนตค์าเบรียลจะไม่บวชเป็นพระสงฆ ์ เพราะการเป็น
ภราดาเป็นกระแสเรียกท่ีสมบูรณ์แลว้นกับวชในคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
 นกับวชในคณะภราดาเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย มีเฉพาะนกับวชผูช้ายเท่านั้น  เรียกทัว่ไปว่า  
“บราเดอร์”  (Brother)  บราเดอร์ทุกท่านมีศีลเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตท่ีส าคัญท่ีสุดอยู่   3  ประการ  
ดงัต่อไปน้ี คือ   
 1. ถือความยากจน (Poverty)  คือ ไม่เป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น  มีความประหยดัและมีความ   อดทน

ต่อความเป็นอยู ่
 2. ถือศีลพรหมจรรย ์(Chastity)  คือ  รักษาความบริสุทธ์ิ  ไม่มีครอบครัว 
 3. มีความนบนอบ (Obedience) คือ  เช่ือฟังผู ้ใหญ่ซ่ึงถือเสมือนเป็นผู ้แทนของพระเป็นเจ้า                    

เป็นการมอบการถวายชีวิตต่อพระเป็นเจา้  ไม่ย่อทอ้ต่อภาระหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  สละตวัเองท างานเพื่อมวลมนุษยแ์ละพระเป็นเจา้ 
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ความหมายของตรามูลนิธิฯ 
 ตราของภราดาคณะเซนตค์าเบรียล เป็นเคร่ืองแสดง เอกลกัษณ์ และความสามคัคีของบรรดา
สมาชิก อสัสมัชญั  และมีความส าคญัมากในฐานะเป็นท่ีรวม หวัใจหลายพนั หลายหม่ืนไวใ้หอ้ยูใ่ตส้ านึก
แห่งการ ประพฤติ ปฎิบติั ร่วมกนัซ่ึงความหมายของตรามีดงัน้ี 
 โล่ หรือ Coat Of Arms ท่ีอยูใ่จกลางของตราน้ีเป็นเคร่ืองหมายแสดง เกียรติประวติัอนัยาวนาน และ
ยัง่ยนืของสถาบนัภราดาคณะเซนตค์าเบรียลภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซ่ึงมีความหมายเช่ือมโยงกนัดงัน้ี 
 ส่วนท่ีหน่ึง คือค า A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นช่ือของมารดา ของพระเยซูคริสต์ 
Ave Maria ตรงกบัภาษาไทยวา่วนัทาแม่มารี  ช่อดอกซ่อนกล่ินสีขาว เป็นเคร่ืองแสดงถึงความบริสุทธ์ิ 
 ส่วนท่ีสอง เป็นรูปเรือใบกเ็ปรียบไดก้บันาวาชีวติ ท่ีจะตอ้งต่อสูค้ล่ืนลมแสงแดดไป จนถึงฝ่ังเป็น
คติใหไ้ดคิ้ดเสมอวา่ ชีวิตคือการต่อสู ้
 ส่วนท่ีสาม มีดวงดาวอยูใ่นทอ้งฟ้าเหนือเรือล าท่ีก าลงัสู่คล่ืนลม หมายถึง แสงแห่ง ความหวงั ไดแ้ก่ 
แสงธรรมแห่งศาสนากบัแสงแห่งปัญญา 
 ส่วนท่ีส่ี  เป็นเคร่ืองหมาย D+S ยอ่มาจากภาษาฝร่ังเศส  Dieu Seul ซ่ึงมีความ หมายวา่ จะท าทุกส่ิง
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่พระเจา้ ส่วนเคร่ืองหมายกางเขนเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความเสียสละแห่งความรัก 
 พวงดอกไม ้ท่ีประดบัรองโล่นั้น เป็นมาลยัเกียรติยศท่ีจะเตือนใจทุกคนใหก้ระท า ความดีเพื่อ  เชิดชู
และจรรโลงไวซ่ึ้งเกียรติยศช่ือเสียงของสถาบนัมิใหเ้ส่ือมสูญสลายไป ค าวา่ Labor Omnia Vincit (Labor 
Conquers all Things) ท่ีอยูใ่ตช่ื้อเป็นคติพจน ์ (Motto) ประจ าใจของสมาชิกในครอบครัวท่ีจะตอ้งมีความ
วิริยะอุตสาหะซ่ึงจะน ามาแห่งความส าเร็จ 
 ตราโล่น้ีจะอยูใ่นจิตส านึกของทุกคน และช่วยเตือนใจใหค้  านึงถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะ
ภราดาเซนตค์าเบรียล ภายในออ้มอกพระแม่มีศาสนาเป็นเสมือนชีวิตยดึถือ ความบริสุทธ์ิและจริงใจต่อกนั
และกนั รู้จกัใชชี้วิตเพ่ือต่อสูก้บัปัญหาและอุปสรรคอยา่งมี ความหวงัใชคุ้ณธรรมและปัญญาเป็นเคร่ืองน า
ทางและรอบไปดว้ยความรัก มีความเสียสละอนัจะท าใหเ้ราเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้ง
มวลไดด้ว้ยความอุตสาหะจนไดรั้บความส าเร็จดว้ยเกียรติยศและการ ยกย่องสรรเสริญตลอดไป 
1.2  ประวัติโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  (โดยย่อ) 
 ในปี 2491 ภราดาฮิวเบิร์ต เจา้คณะภราดาเซนตค์าเบรียล ไดม้อบหมายใหภ้ราดายอห์น แมร่ี ร่วมกบั 
ภราดาภกัดี ทุมมกานน ขออนุญาตจดัตั้งโรงเรียน เพ่ือใหบ้ริการดา้นการศึกษา แก่เยาวชนในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ซ่ึงต่อมาโรงเรียนแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกั ในนามของ โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา         วนัท่ี 4 
มิถุนายน 2491 เป็นวนัแรกเร่ิมของโรงเรียนแห่งน้ีในการท าหนา้ท่ีสถาบนัการศึกษา ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี
ภราดา ยอห์น แมร่ี เป็นผูจ้ดัการและอธิการ โดยมี นายชลินทร์ ศรีพิจารณ์ เป็นครูใหญ่ ปฐมบทของโรงเรียน
เซนตห์ลุยส์นั้น ไดเ้ร่ิมตน้ โดยคณะครู 6 คน กบั นกัเรียน 72 คน เปิดสอนในระดบัชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 3 จนถึงชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
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 นบัตั้งแต่โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดเ้ปิดด าเนินการสอนใหแ้ก่บุตรหลานของชาวจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา คณะภราดา และคณะครูตลอดจนเจา้หนา้ท่ี ไดทุ่้มเทความตั้งใจท่ีจะพฒันาโรงเรียนแห่งน้ีใหมี้
ความพร้อมในทุก ๆ ดา้น เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป้กครองและนกัเรียน ท่ีตอ้งการจะมี
สถาบนัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท าใหโ้รงเรียนแห่งน้ีมีพฒันาการท่ีต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา  
 เร่ิมจากปี 2495 ภายหลงัจากท่ีไดมี้การก่อตั้งโรงเรียนไดไ้ม่นานนกั โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
ฉะเชิงเทรา ไดรั้บการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงเป็นการยืนยนัถึงมาตรฐานดา้น
การศึกษาของโรงเรียน และต่อมาในปีการศึกษา 2496 โรงเรียนแห่งน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัอีกคร้ัง
ในดา้นภาพลกัษณ์ กล่าวคือ โรงเรียนไดมี้การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแต่งกายจากเดิมท่ีให้นกัเรียนแต่งกาย
ดว้ยเส้ือสีขาว กางเกง สีกากี มาเป็นเส้ือสีขาว กางเกง สีน ้าเงิน สวมถุงเทา้สั้นสีขาว รองเทา้สีด า ดงัเช่น
ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั  
 อย่างไรก็ตามจากการท่ีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองโดย
การส่งบุตร-หลาน เขา้มาเรียนเป็นจ านวนมาก ท าใหจ้  านวนนกัเรียนไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว จนสถานท่ีตั้งเดิม
ท่ีเคยกวา้งขวางไม่อาจจะรองรับจ านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนได  ้ในปีการศึกษา 2498 จึงไดมี้การยา้ยท่ีตั้ ง
โรงเรียน มาตั้ง ณ ท่ีตั้งปัจจุบนัซ่ึงมีเน้ือท่ี 11 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา พร้อมกบัการก่อสร้างอาคารเรียนหลงั
ใหม่ ชื่อ "อาคารเซนต์หลุยส์"   จากนั้น  ในปีการศึกษา 2504 เป็นอีกปีการศึกษาที่โรงเรียนเซนต์
หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดม้ีการพฒันารูปแบบการสอนท่ีเด่นชดั โดยภราดา อนัโตนิโอ อธิการในขณะนั้น  ได้
ตดัสินใจขยายการเรียนการสอนไปจนถึง ชั้น ม.7  แผนกวิทยาศาสตร์ หรือท่ีคนในยคุนั้นเรียกว่า ชั้นเตรียม
อุดมศึกษา และเพื่อเป็นการยกระดบัการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด ในปีการศึกษา 2505 ภราดา อนัโตนิโอ 
ไดส้ร้างหอสมุดโดยแยกออกมาเป็นเอกเทศเพ่ือให้บริการแก่นักเรียน  และในปีการศึกษา 2507 เป็นปีท่ี
โรงเรียนไดเ้ปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น ป1. ถึง ม.ศ. 5  
 ดว้ยจ านวนนกัเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ปีการศึกษา 2512 ภราดาอะเลก็ซานเดอร์จึงได้
ด  าเนินการสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ เป็นตึกขนาด 3 ชั้น ยาว 28 เมตร  ช่ือ "อาคารมารีย"์ เพื่อรองรับการ
ขยายตวัของโรงเรียน  
 ในปีการศึกษา 2518 เป็นปีท่ีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดม้ีการสร้างอาคารเรียนเพ่ิมเติม
ส าหรับนักเรียนในระดับอนุบาล และได้สร้าง "อาคารมงฟอร์ต" ข้ึน ในสมยัภราดาพยุง ประจงกิจ ปี
การศึกษา 2522 เป็นอีกกา้วที่ส าคญัของโรงเรียน  ในการพฒันาระบบการศึกษาเพื ่อให ้สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดอ้ย่างแทจ้ริง ในปีการศึกษาน้ีโรงเรียนไดมี้การขออนุญาตรับ
นกัเรียนหญิงในชั้นอนุบาลปีท่ี 1 และ 2  เพ่ิมข้ึน รวมทั้งไดมี้การพฒันาสภาพภูมิทศัน์ของโรงเรียนให้มี
ความเหมาะสม  มากข้ึน  
 ในปีการศึกษา 2534 เป็นปีท่ีภราดาอนุรักษ ์นิธิภทัราภรณ์ ไดเ้ขา้มารับหนา้ท่ีอธิการ นบัเป็นยุคท่ี
โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดมี้การพฒันาการในดา้นต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว เช่น การเร่งปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี การก่อสร้าง "อาคารสัฐยามหาราชินี" "อาคารวนัทามารี" อาคารส าหรับนกัเรียนอนุบาล อาคาร"
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เฉลิมพระเกียรติ" อาคารเรียน 6 ชั้น รวมถึงการพฒันาบุคลากรในทุก ๆ ดา้นเพ่ือรองรับระบบการศึกษายคุ
ใหม่ซ่ึงท าใหเ้ซนตห์ลุยส์ในยคุนั้น เป็นยคุท่ีหลายคนกล่าววา่ เป็นยคุแห่งการเร่งรัดพฒันา ซ่ึงความพยายาม
ดงักล่าวไดส่้งผลแก่โรงเรียนในปัจจุบนั ในดา้นการเป็นสถาบนัการศึกษาชั้นน าของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
อยา่งไรก็ตามนอกเหนือจากการพฒันาดา้นระบบการเรียนการสอน และอาคารสถานท่ีให้มีความทนัสมยั
แลว้ ในดา้นพฒันาการดา้นสังคม โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดมุ่้งส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อท่ีจะ
พฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพสูงสุด โดยในปีการศึกษา 2542 ไดรั้บรางวลั เหรียญเงินระดบัประเทศ จากการ
ประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ประเภทระดับมธัยมต้น ชิงถว้ยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี คร้ังท่ี 4 ประจ าปี 2542  
 ในปีการศึกษา 2543 ในปีการศึกษาน้ีโรงเรียนไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดบั
อนุบาล ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา นบัเป็นกา้วท่ีส าคญัของโรงเรียนท่ีมุ่งสู่การด าเนินการปฏิรูป
การศึกษาตาม พ.ร.บ. 2542 และตามแนวการจดัการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียล ในปีถดัมา คือ ปี
การศึกษา 2544 มีการอบรมพฒันาหลกัสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปครูและจดัการเรียนการสอน และภราดา
มีศกัด์ิ วอ่งประชานุกลู ไดส้ร้าง "อาคารสิรินธร" เพื่อรองรับการเปิดมธัยมศึกษาตอนปลาย และในปี
การศึกษา 2545 โรงเรียนไดเ้ปิดท าการสอนในระดบั ม.ปลาย พร้อมทั้งไดเ้ช่าและซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายเน้ือท่ี
เพ่ิมเติมดา้นหลงัรวมเป็น 65ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา  
 ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาท่ี
ไดรั้บรางวลัพระราชทาน ระดบัก่อนประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2545 และโรงเรียนยงัไดรั้บประกาศ
เกียรติคุณ จากสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราช
เสาวนีย ์โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ใหป้ระกาศวา่ โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นสถาบนัท่ีใหค้วาม
ร่วมมือจดัหาผูบ้ริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยอ์ย่างสม ่าเสมอนานกว่า 5 ปี อีกดว้ย 
โรงเรียนได้จัดท าระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใช้ช่ือว่า SWIS (School Web-based Information 
System) เป็น Web Application ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารขอ้มูลของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพและ
สนองต่อการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนไดมุ่้งส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นดนตรี ให้มีโอกาสได้
แสดงออกโดยการจดัตั้งวงโยธวาฑิต และผลปรากฏว่าไดรั้บรางวลัเหรียญทอง จากการประกวดวงโยธ
วาฑิต นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และชิงถว้ยพระราชทานฯ คร้ังท่ี 23 ประจ าปี 
2547 และรางวลัเหรียญเงิน จากการประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่า   แห่งประเทศไทย ชิงถว้ยพระราชทานฯ 
คร้ังท่ี 8 ประจ าปี 2547 
 ปีการศึกษา 2547 ภราดาช านาญ เหล่ารักผล รับหน้าท่ีอธิการโรงเรียน ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญั และการพฒันาในทุก ๆ ดา้น เพ่ือใหโ้รงเรียนกา้วสู่การเป็นผูน้  าดา้นการศึกษา และเทคโนโลย ีมีการ
ปรับโครงสร้างการบริหาร และการบริหารการจดัการท่ีเป็นระบบมากยิ่งข้ึน ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมไปถึงการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และภาษาจีน ตลอดจนดา้นเทคโนโลยี 
โสตทศันูปกรณ์ และอาคารสถานท่ี มีการคัดสรรบุคลากรท่ีเป็นชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถ
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เปรียบเสมือนเจา้ของภาษา มาท าการสอนให้กบันกัเรียน และมีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ
ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติร่วมกับครูไทย  การปรับปรุง
หอ้งปฏิบตัิการเพื ่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยการปรับเปลี่ยน ขยาย
ห้องปฏิบัติการ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย  ติดตั้ งโทรทัศน์วงจรปิดตามห้องเรียน และมีส่ือ
เทคโนโลยีท่ีครบครัน เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน มีหอ้งมลัติมีเดียรวมถึงเคร่ืองทศันูปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ี
ทนัสมยั การส่งเสริมพฒันาบุคลากรในดา้นเทคโนโลย ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีกา้วไกล ตลอดจน
มีการพฒันาอาคารสถานท่ีอยา่งต่อเน่ือง มีการปรับสภาพภูมิทศัน์ของโรงเรียนให้ร่มร่ืน สวยงาม และมีส่ิง
อ านวยความสะดวกให้กบัผูป้กครอง และนักเรียน ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนไดผ้่านการคดัสรรผลงาน 
และไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน จากการจดัการเรียนรู้แบบธุดงคศึกษา ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือนงานปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เสริมสร้างให้ผูเ้รียน ครู ตลอดจน
ผูเ้กี่ยวขอ้งไดใ้ชก้ระบวนการคิดและทกัษะในการพฒันาผลงานที่มีคุณภาพ ผ่านการประเมินตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปีการศึกษา  2547 – 2549   และการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542   และในปีการศึกษา 2549  ไดด้  าเนินการสร้างอาคาร “ศูนยก์ารเรียนรู้ยอห์น 
แมร่ี” 
 ปีการศึกษา 2550  ภราดามณฑล  ประทุมราช ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ  ผูจ้ดัการ และผูแ้ทนผูรั้บ
ใบอนุญาต เนน้นโยบายประหยดั เพ่ิมคุณภาพการศึกษา  ปฏิบติังานเป็นทีม และเปิดโรงเรียนต่อชุมชน  
นอกจากน้ียงัไดป้รับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน  ได้
ด  าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร   “ศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมร่ี”    ซ่ึง
เป็นอาคารอเนกประสงค ์  จ  านวน 4 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชส้อยรวม 6,062 ตารางเมตร  ประกอบดว้ยหอ้งประชุม
ขนาดใหญ่ขนาด  900 - 1,000  ท่ีนัง่  ส าหรับรองรับการจดังานและกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการเล่นกีฬา
ในร่มได ้  หอ้งประชุมยอ่ยขนาด  300  ท่ีนัง่  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   หอ้งออกก าลงักาย ลานจดั
นิทรรศการ  โรงอาหารขนาดใหญ่ใหท้นัสมยัถกูสุขลกัษณะ  และหอ้งสมุดท่ีทนัสมยั    จดัสร้างหอ้ง
เกียรติยศ  เพ่ือเกบ็รวบรวมผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียนไวเ้ป็นสดัส่วน ณ ชั้นสอง อาคารศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์น  
แมร่ี  จดัสร้างหลงัคาสระวา่ยน ้า เพ่ือกนัแดด - ฝนใหก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการ  จดัท าคู่มือครู เพ่ือใชใ้นการ
ปฏิบติังาน  มุ่งเนน้เร่ืองระเบียบและความมีวินยั ความสะอาด  และลงนามในสญัญาซ้ือขายท่ีดินเช่าจากคุณ
ลดัดา – บ ารุง  ศรีคชา  มาเป็นกรรมสิทธ์ิของโรงเรียน  จ  านวน  17  ไร่   เป็นเงิน  17.5  ลา้นบาท   
 ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนไดจ้ดัใหมี้พิธีเสกอาคาร “ศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมร่ี”  โดยไดรั้บเกียรติ
จากพระคาร์ดินลั ไมเก้ิล มีชยั  กิจบุญชู ประมุขอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ มาเป็นประธานในพิธี  เม่ือวนัท่ี  4  
มิถุนายน 2551 ซ่ึงตรงกบัวนัฉลองครบรอบ  60  ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียน  อีกทั้งยงัไดรั้บพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด าเนินเปิดอาคาร “สิรินธร
และศูนยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมร่ี”  เม่ือวนัท่ี 4  สิงหาคม 2551   น าความปล้ืมปิติยินดีมาสู่ชาวเซนตห์ลุยส์
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เป็นอยา่งยิง่  นอกจากน้ีไดมี้การปรับปรุงภมิูทศัน์โดยรอบโรงเรียนใหร่้มร่ืน สะอาดและสวยงามยิง่ข้ึน  จดั
ทาสีอาคารทุกอาคารใหดู้เด่นเป็นสง่า  จดัท าและติดตั้งป้ายบอกทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ภายในโรงเรียนทั้ง
ภาษาไทยและองักฤษ เพ่ือให้ผูม้าติดต่อกบัทางโรงเรียนไดใ้ชบ้ริการสะดวกข้ึน    จดัท าและติดตั้งป้าย
สุภาษิต – ค  าคม ทั้งภาษาไทย และองักฤษ ตามอาคาร เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน   และในปี
น้ีโรงเรียนไดผ้า่นการประกนัคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา   รอบ  2   ประเภทสามญัศึกษา ระดบั
การศึกษาปฐมวยัศึกษา ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ) นบัเป็นกา้วท่ีส าคญัของโรงเรียนท่ีมุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  และตามแนวการจดัการศึกษา
เซนตค์าเบรียล พร้อมทั้งไดส่้งโรงเรียนเขา้รับการประเมินเพ่ือขอรับรางวลัพระราชทาน ประเภทการศึกษา
ปฐมวยั  ขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นการพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนไดจ้ดัพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา
โรงเรียน  โดย พระสังฆราชลอเรนซ์  เทียนชยั   สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจนัทบุรี  ไดใ้ห้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี    เมื่อวนัที่  4  มิถุนายน  2552   ซ่ึงเป็นวนัครบรอบ 61 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียน    เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่คณะภราดา คณะครู ผูป้กครอง และศิษยเ์ก่า อีกทั้งโรงเรียนยงัไดรั้บรางวลัสถานศึกษา
พระราชทาน ระดบัก่อนประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา 2551  ซ่ึงถือเป็นรางวลัเกียรติยศ
สูงสุดท่ีสถานศึกษาไดรั้บ เพราะเป็นรางวลัท่ีแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมของโรงเรียน   โดย
ภราดามณฑล  ประทุมราช  ผูอ้  านวยการฯ ไดเ้ขา้เฝ้าฯรับรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  เม่ือวนัท่ี  27  กรกฎาคม 2552  ณ ศาลาดุสิดาลยั   สวนจิตรลดา  และจดั
งานฉลองรางวลัโรงเรียนพระราชทาน ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552  โดยมีพิธีแห่อญัเชิญเกียรติบตัรในช่วง
เช้า และงานเล้ียงแสดงความยินดีในช่วงเย็น ซ่ึงรางวัลสถานศึกษาพระราชทานท่ีได้รับ  ส่งผลให้
ผูอ้  านวยการโรงเรียนไดรั้บเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผูบ้ริหารท่ีพฒันาสถานศึกษาจนไดรั้บรางวลั
พระราชทาน  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นอกจากน้ีไดมี้การปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนกัเรียน  โดยจดัสร้างสวนนก
เซนตห์ลุยส์  ซ่ึงมีนกหลากหลายชนิดใหน้กัเรียนศึกษาหาความรู้ จดัท าป้ายแหล่งการเรียนรู้บริเวณริมแม่น ้า  
สร้างศาลาการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ    สวนวรรณคดี   และจดัสวนหย่อมรอบบริเวณ
โรงเรียนใหส้วยงาม  อีกทั้งไดติ้ดตั้ง Active board  ซ่ึงเป็นส่ือการสอนท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการจดั การเรียนการ
สอน  เพ่ือให้ครูและนกัเรียนเกิดการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ ป็นการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  พร้อมทั้งไดรั้บรางวลั
สถานศึกษาพระราชทานประเภทประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  ปีการศึกษา 2552   อนัเป็นสถานศึกษาท่ีไดรั้บ
รางวลัพระราชทานติดต่อกนั  2  ปี 

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนไดจ้ดัพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา
โรงเรียน  ในวนัท่ี  4  มิถุนายน  2553   ซ่ึงเป็นวนัครบรอบ 62  ปี  แห่งการก่อตั้งโรงเรียน        โดย ฯพณฯ  
พระสงัฆราช สิริพงษ ์ จรัสศรี  ประมุขแห่งสงัฆมณฑลจนัทบุรี  ไดใ้หเ้กียรติเป็นประธานในพิธี    เพื่อเป็น
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สิริมงคลแก่คณะภราดา  คณะครู  ผูป้กครอง  และศิษยเ์ก่า    และในปีน้ีโรงเรียนยงัไดรั้บรางวลัสถานศึกษา
พระราชทาน ระดบัประถมศึกษา  ขนาดใหญ่   ประจ าปีการศึกษา 2552  ซ่ึงถือเป็นรางวลัเกียรติยศสูงสุดท่ี
สถานศึกษาทุกแห่งมุ่งมัน่  และปรารถนาท่ีจะไดรั้บ เพราะเป็นรางวลัท่ีแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
โดยรวมของโรงเรียน โดยผูอ้  านวยการไดเ้ขา้เฝ้าฯ เพื่อเขา้รับรางวลัพระราชทาน จากสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกมุารี   เม่ือวนัท่ี 12  กรกฎาคม 2553  ณ ศาลาดุสิดาลยั   สวนจิตรลดา ซ่ึงใน
ปีน้ีถือเป็นปีท่ี 2  ท่ีโรงเรียนไดรั้บคดัเลือกจากกระทวงศึกษาธิการใหเ้ป็นสถานศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัพระทาน 
2  ปีติดต่อกนั โดยมีพิธีแห่อญัเชิญเกียรติบตัร ในวนัท่ี  13  กรกฎาคม 2553   และจดังานเล้ียงฉลองโรงเรียน
รางวลัพระราชทานระดบัก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2551 และระดบัประถมศึกษาขนาด
ใหญ่  ประจ าปีการศึกษา 2552  ข้ึน ในวนัท่ี  6  พฤศจิกายน 2553 เพื่อเชิดชูเกียรติของโรงเรียนและเป็นการ
เฉลิมฉลอง "ผลงานและความดี สมศกัด์ิศรี รางวลัพระราชทาน"  นอกจากน้ีไดป้รับภมิูทศัน์โดยรอบบริเวณ
โรงเรียนใหร่้มร่ืน  สะอาดสวยงาม     ปรับปรุงเพ่ิมเติมแหล่งการเรียนรู้    จดัท า และติดตั้งป้ายสุภาษิต – ค  าคม 
ทั้งภาษาไทย และองักฤษ  ตามอาคาร เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน   และปรับเปล่ียนหลกัสูตร
ขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2544  เป็นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2551    อีกทั้งได้
ติดตั้งกระดานอจัฉริยะ  Activboard   ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาทุกหอ้งเรียน  เพ่ือใชใ้นการจดั การเรียนการ
สอน   ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน   และเร่ิมการก่อสร้างบา้นพกั
ภราดาโรงเรียนเซนตห์ลยุส์  ฉะเชิงเทรา  พร้อมทั้งไดส่้งโรงเรียนเขา้รับการประเมินเพ่ือขอรับรางวลั
พระราชทาน ประเภทมธัยมศึกษาขนาดใหญ่  เพ่ือเป็นการพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนไดจ้ดัพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา
โรงเรียน  ในวนัศุกร์ท่ี  3  มิถุนายน  2554   ซ่ึงเป็นวนัครบรอบ  63  ปี  แห่งการก่อตั้งโรงเรียน      โดย 
ฯพณฯ  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์    สิริสุทธ์ิ ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา  ไดใ้ห้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี    เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่คณะภราดา  คณะครู  ผูป้กครอง  และศิษยเ์ก่า       อีกทั้งยงัไดรั้บ
อนุมติัจากทางมลูนิธิฯใหท้ าการสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ทดแทนอาคารเรียนเซนตห์ลุยส์  ซ่ึงเป็นอาคารท่ี
ใชง้านมากวา่  50  ปี มีรากฐานท่ีไม่ค่อยมัน่คง  แขง็แรง อีกทั้งขาดความปลอดภยั และมีบุคลากรทั้งครูและ
นกัเรียนใชง้านเก่ียวกบัการเรียนการสอนบนอาคารอยา่งต่อเน่ืองและเป็นประจ า   ซ่ึงอาจจะเกิดอนัตรายได้
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต   โดยอาคารเรียนหลงัใหม่เป็นอาคารเรียน 6 ชั้น ออกแบบโดยบริษทัเออร์เบ้ิน
อาร์คิเต็คส์  จ  ากดั  ใชง้บประมาณการก่อสร้างจ านวน  140  ลา้นบาท     ก าหนดแลว้เสร็จภายในเดือน
กนัยายน ปีการศึกษา  2555  รวมเวลาก่อสร้างประมาณ 10 เดือน ประกอบดว้ย   ชั้นท่ี 1 เป็นพ้ืนท่ีโล่งและ
หอ้งประกอบการบางส่วน ชั้นท่ี  2 – 6 เป็นหอ้งเรียน ป. 4 – ม. 2 และหอ้งประกอบการบางส่วน  ตามล าดบั
ซ่ึงถือว่า เป็นอาคารเรียนท่ีทนัสมยัเหมาะแก่การจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่  นอกจากน้ีไดป้รับ
ภมิูทศัน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนใหแ้หล่งการเรียนรู้  โดยไดจ้ดัท าโครงการฐานความรู้..ตามรอยพอ่หลวง  84   
ฐาน เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรครู นกัเรียน ท่านผูป้กครองและบุคคลทัว่ไป ไดเ้รียนรู้พระ
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ราชกรณียกิจของในหลวงและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้  พร้อมทั้งไดรั้บรางวลัสถานศึกษา
พระราชทานประเภทมธัยมศึกษา  ขนาดใหญ่  ปีการศึกษา 2554   อนัเป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวลั
พระราชทานอยา่งต่อเน่ือง  3  ปี 

ปีการศึกษา  2555  ปัจจุบนัโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ตั้งอยูท่ี่ 128 ถนนศุภกิจ ต าบลหนา้เมือง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต  1  เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี  1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  บนเน้ือ
ท่ี 19  ไร่ 3 งาน 23ตารางวา มีนกัเรียนทั้งหมด 3,850 คน ระดบัก่อนประถมศึกษา จ านวน 632 คน ระดบั
ประถมศึกษา จ านวน 1,566 คน  ระดบัมธัยมศึกษา  จ  านวน 1,652 คน  และคณะครูทั้งหมด 267 คนครูชาย 
จ านวน 56 คน ครูหญิง จ านวน  211  คน  มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการทั้งหมด 12  อาคาร  จดัเป็น
หอ้งเรียน หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หอ้งวิทยาศาสตร์ หอ้งประชุม  หอ้งพยาบาลหอ้งพกัครู   โรง
อาหารอาคารพลศึกษา  สนามกีฬา และอ่ืน ๆ โรงเรียนไดรั้บรางวลัพระราชทานระดบัการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา    ปีการศึกษา  2555   
             ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดรั้บประกาศเกียรติคุณชั้นท่ี 3 จากสภากาชาด
ไทย ในการเป็นสถาบนัท่ีให้ความร่วมมือจดัหาผูบ้ริจาคโลหิต  เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
รวมติดต่อกนันานกว่า 9 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตสะสมท่ีไดรั้บบริจาคเกินกว่า 3,200 หน่วย   ในวนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ 2556  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน จ.ชลบุรี  ไดรั้บรางวลัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกว่าระดบัชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากผลคะแนนการ
ทดสอบระดบัชาติ (O-NET เขา้รับรางวลั  ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1   โรงเรียนไดผ้า่นเกณฑก์ารทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)  ระดบัเหรียญทองแดง  โดยส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะจดัพิธีมอบเกียรติ
บตัรข้ึน ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 ธนัวาคม 2556  ณ  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  โรงเรียนไดรั้บ
โล่พร้อมดว้ยเกียรติบตัรรางวลั โรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2556   ในวนัพฤหสัท่ี  1  
สิงหาคม  2556  เวลา  14.00  น.    สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี  เสดจ็พระราชด าเนิน
ทรงเปิดอาคาร  “เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร”  ณ  โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

 ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บ
รางวลัระดบัเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
2556  ตามเกณฑท่ี์ก าหนด  คือ  ร้อยละ  50 - 59.99  ของระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  รวม 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ปีการศึกษา 2556  โดยรับมอบจากนายบณัฑิตย ์ ศรีพทุธางกรู เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
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ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่มจาการน าเสนอผลงาน
นวตักรรมการพฒันาสถานศึกษาเพ่ือการเขา้สู่ประชาอาเซียน  เร่ือง  การจดัการเรียรการสอนโดยใช้
ภาษาองักฤษเป็นส่ือ  โดยการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน  ในพ้ืนท่ีส านกังานศึกษาธิการภาค  5  “กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการประกวดนวตักรรมการ
พฒันาสถานศึกษเพ่ือการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน”  จดัโดยส านงัานศึกษาธิการภาค  5  ในวนัอาทิตยท่ี์  6  
กนัยายน  2558  ณ  สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ีมี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และไดผ้่านรับรองให้เป็นโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามญัศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  ปีการศึกษา  2558  -  2560  ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและยกยอ่งโรงเรียนเอกชนท่ีพฒันาตนเองให้
มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญ
ทองแดงจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  ตามเกณฑท่ี์
ก าหนด  คือ  ร้อยละ  50 - 59.99  ของระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 
2557   ณ  โรงแรมอะเดรียติค  พาเลส  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 
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3. แผนทีโ่รงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1 อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 9 สระวา่ยน ้า 
2 อาคารสฐัยามหาราชินี 10 อาคารพยาบาล 
3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 11 อาคารดนตรีสากล 
4 อาคารสิรินธร 12 อาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น 
5 อาคารมงฟอร์ต 13 อาคารส านกังานบริหาร 
6 อาคารศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์นแมร่ี 14 บา้นพกัภราดา 
7 อาคารวนัทามารี 15 สนามเดก็เล่น 
8 อาคารเซราฟิน   
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4. ข้อมูลบุคลากร 
    4.1 ข้อมูลผู้บริหาร 

ท่ี ช่ือ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
จากสถาบัน เร่ิมท างาน  ต าแหน่ง/หน้าที่ 

1 ภราดาอาจิณ เต่งตระกลู 
บริหาร
การศึกษา 

ประเทศฟิลิปปินส์ 28 พ.ค. 2516 ผูอ้  านวยการ/ ผูจ้ดัการ 

2 ภราดาศิริชยั ผงัรักษ ์ วทบ. สถาบนัราชภฎันครปฐม  
รองผูอ้  านวยการ/
หวัหนา้ฝ่ายกิจการ

นกัเรียน  

3 ภราดาสยาม แกว้ประสิทธ์ิ กศม. มหาวิทยาลยับูรพา 9 มิ.ย. 2538 
รองผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้ฝ่ายส านกัฯ 

4 มิสวรรณา กรัสพรหม กศ.ม. 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

1 ก.ย. 2538 
หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ

ปฐมวยั 

5 มิสสาวิตรี แขกเทศ ศศ.ม. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนสุนนัทา 

1 เม.ย. 2540 
ผูช่้วยฝ่ายวิชาการ

ประถมตน้ 

6. มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ ์ กศ.ม. มหาวิทยาลยัรามค าแหง 1 ก.ค. 2545 
ผูช่้วยฝ่ายวิชาการ

ประถมตน้ 

7. มิสสุพตัรา แกว้แสนสุข วท.ม. มหาวิทยาลยับูรพา 4 ม.ค. 2543  
ผูช่้วยฝ่ายวิชาการ
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

8. มิสพรเพญ็ ศาลานอ้ย คบ. วิทยาลยัครูฉะเชิงเทรา 19 พ.ย.2533 
ผูช่้วยฝ่ายวิชาการ

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

9 มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธ์ิปัญญา กศ.ม. มหาวิทยาลยับูรพา 1 ก.ย. 2537 หวัหนา้แผนกกิจกรรม 

10 มิสปราณี มูลแจ ้ กศ.ม. มหาวิทยาลยัรามค าแหง 1 ก.ย. 2538 หวัหนา้แผนกปกครอง 

11 ม.ธงชยั กิจเจริญ ค.บ. วิทยาลยัครูฉะเชิงเทรา 1 มิ.ย. 2520 
หวัหนา้ฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป/หวัหนา้แผนก

อาคารสถานท่ี 

12 ม.สงคราม นิคมไพบูลย ์ คบ. วิทยาลยัครูสุราษฎร์ธานี  
ผช. หน. ฝ่ายบริหาร

ทัว่ไป 

13 มิสปิยาภรณ์ ค าเวียงจนัทร์ ศศ.ม. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนสุนนัทา 

1 ก.ย. 2537 หวัหนา้แผนกธุรการฯ 

14 มิสรสสุคนธ์                    กลุวิทย ์ คบ. วิทยาลยัครูฉะเชิงเทรา 14 พ.ค. 2524 ผช.หน.ฝ่ายธุรการฯ 
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  4.2 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 1 มีนาคม 2559)  
 1) จ  านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน 3,374 คน จ าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน ดงัน้ี 

ระดับช้ันเรียน 
จ านวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลีย่ 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

ระดับปฐมวัย      
เตรียมอนุบาล 3 42 31 73 24 
ชั้นอนุบาล  1 8 114 110 224 28 
ชั้นอนุบาล  2 8 89 85 174 22 
ชั้นอนุบาล  3 8 103 89 192 24 

รวม 27 348 315 663 25 

ระดับประถมศึกษา      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 5 111 115 226 45 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 6 104 128 232 39 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 6 105 86 191 32 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 5 100 101 201 40 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 6 113 115 228 38 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 6 112 108 220 37 

รวม 34 645 653 1,298 38 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 5 102 89 191 38 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 6 126 92 218 36 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 7 122 120 242 35 

รวม 18 350 301 651 36 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 6 113 121 234 39 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 7 107 161 268 38 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 7 134 126 260 37 

รวม 20 354 408 762 38 

รวมทั้งส้ิน 99 1,697 1,677 3,374 34 
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2) จ  านวนผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะพิเศษ 
 

รายการ 
จ านวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
1.   ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม - - 1 - 1 
2.   ผูเ้รียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ - - - - - 
3.  ผูเ้รียนปัญญาเลิศ - - - - - 
     3.1.  คณิตศาสตร์      
     3.2.  วิทยาศาสตร์      
     3.3.  ภาษาองักฤษ      
     3.4.  ศิลปะ      
3.5.  นาฏศิลป์/ดนตรี      
     3.6.  พลศึกษา      
  3.7.  อ่ืน ๆ (ระบุ)      

๔. 4. ผูเ้รียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - - - - 
  4.1.  ยากจน      
  4.2. ดอ้ยโอกาส        
  4.3.  อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................      

5. ผูเ้รียนซ ้าชั้น - - - - - 
6.ผูเ้รียนท่ีขาดเรียนมากกวา่ร้อยละ 5 
    ของเวลาเรียน (วนั) ตลอดปีการศึกษา 

- - - - - 

7. ผูเ้รียนลาออกกลางคนั - - - - - 
๙.     8. ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง   - - - - - 

๙.๑.     8.1. เอดส์      
๙.๒.    8.2. ยาเสพติด      
๙.๓.    8.3. ความรุนแรง      
๙.๔.    8.4. พฤติกรรมกา้วร้าวตามค าวินิจฉยัแพทย ์        
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3)   สรุปผลการประเมินพฒันาการ 4 ด้าน ของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา  2558  
พฒันาการด้านร่างกาย               ปฏิบัติได้ ร้อยละ 97.93   ปฏิบัติได้บ้าง ร้อยละ 0.38  ควรเสริมร้อยละ 1.69
พฒันาการด้านอารมณ์ – จิตใจ  ปฏิบัติได้ ร้อยละ  99.43 ปฏิบัติได้บ้าง ร้อยละ  0.57  ควรเสริมร้อยละ 0                  
พฒันาการด้านสังคม                 ปฏิบัติได้ ร้อยละ  99.41 ปฏิบัติได้บ้าง ร้อยละ  0.56  ควรเสริมร้อยละ 0.03 
พฒันาการด้านสติปัญญา           ปฏิบัติได้ร้อยละ   99.07 ปฏิบัติได้บ้างร้อยละ   0.77  ควรเสริมร้อยละ 0.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             กราฟแสดงสรุปผลพฒันาการ 4 ด้านของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา  2558  
 

 4)  จ  านวนนกัเรียนฝ่ายการศึกษาปฐมวยัท่ีมีน ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั สมส่วน ร้อยละ 
91.53   ผอม   ร้อยละ  1.69   อว้น   ร้อยละ  6.78    (สรุปขอ้มลู ณ 12   กมุภาพนัธ์  2559  ) 
   5)  จ านวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม  -  คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 6)  จ านวนนกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  -   คน   คิดเป็นร้อยละ  0.00    
 7)  จ านวนนกัเรียนปัญญาเลิศ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 8)  จ านวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 9)  จ านวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั (ปัจจุบนั) - คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 10)  สถิติการมาเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.68  
 11)  จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนซ ้าชั้น   -    คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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 12) จ านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร 
   อ.3  จ านวน     192      คน    คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   ป.6  จ านวน     220     คน     คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   ม.3  จ านวน 242    คน   คิดเป็นร้อยละ 100.00  
   ม.6  จ านวน 258    คน   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 13) อตัราส่วนครู : นกัเรียน =  1 : 15 
 14)  จ  านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ศิลปะ ดนตรีคียบ์อร์ด  ว่ายน ้า  คิดเป็นร้อย 
ละ 100.00 
 15) จ านวนนกัเรียนท่ีมีคุณธรรมขั้นพ้ืนฐาน  8 ประการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 16) จ านวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 17) จ  านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้น  แบ่งปันส่ิงของให้บุคคล  องคกร์ตามโอกาส
ส าคญัต่าง ๆ   คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 18) จ  านวนนักเรียนท่ีมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม ่าเสมอ 3,374   คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 20)  นักเรียนระดบัชั้นปฐมวยัปีท่ี  3  สอบวดัคุณภาพนักเรียนในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาองักฤษเป็นส่ือ  3  รายวิชา  Math  Science  English  จ านวน  192  คน  มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 95.37 
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4.3  ข้อมูลครูและบุคลากร 

ข้อมูลบุคลากร 
จ านวน 

คน ร้อยละ 
1. จ านวนจ าแนกตามเพศ 
     - เพศชาย 
 - เพศหญิง 
รวม 

 
68 
211 
279 

 
100.00 

2. จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 - ปริญญาเอก 
    - ปริญญาโท 
 - ปริญญาตรี 
  - อนุปริญญา 
 - ต ่ากวา่อนุปริญญา 
รวม 

 
1 
47 
231 
1 
2 

282 

 
0.35 
16.67 
81.92 
0.35 
0.71 
100.00 

3. จ าแนกตามอายงุาน 
 - ต ่ากวา่ 1 ปี 
 - 1 – 2 ปี 
 - 3 – 5 ปี 
     - 6 – 10 ปี 
     - 11 – 15 ปี 
     - 16 – 20 ปี 
 - 21 – 25 ปี 
 - 26 – 30 ปี 
     - 31 – 35 ปี 
     - 36 – 40 ปี 
รวม 

 
18 
34 
41 
43 
37 
59 
36 
3 
6 
5 

282 

 
6.38 
12.06 
14.54 
15.25 
13.12 
20.92 
12.77 
1.06 
2.13 
1.77 
100.00 

4. จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
     - ภราดา 
     - ครูไทย 
     - ครูชาวต่างชาติ 
     - ครูสนบัสนุน 
     - เจา้หนา้ท่ี 
รวม 

 
3 
187 
34 
42 
16 
282 

 
1.06 
66.31 
12.06 
14.90 
5.67 
100.00 

5. จ  านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก 175 62.72 
6. จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนดั 104 37.28 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที ่
 - อาคารเรียนและอาคารประกอบการ  ทั้งหมด  11 หลงั  ไดแ้ก่ 
  อาคารเรียน  

1. อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

2. อาคารสิรินธร 

3. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

4. อาคารสฐัยามหาราชินี 

5. อาคารวนัทามารีอา 

อาคารประกอบการ 
1. อาคารศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์นแมรี 

2. อาคารมงฟอร์ต 

3. อาคารเซราฟิน 

4. อาคารหอสมุดเก่า 

5. สระวา่ยน ้า 

6. อาคาราฟาแอล 

7. บา้นเซนตค์าเบรียล 

-  จ  านวนหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ  ทั้งหมด  163  หอ้งเรียน  แบ่งเป็น 

- เตรียมอนุบาล  =  2 หอ้ง 
- ชั้นปฐมวยั 1 – 3  = 24 หอ้ง 
- ชั้น ป.1 – ป.6  = 34 หอ้ง 
- ชั้น ม.1 – ม.6  = 38  หอ้ง 
-หอ้งปฏิบติัการ  = 65 หอ้ง 

ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกจิกรรมเฉพาะ 
 ระดบัการศึกษาปฐมวยั  มีหอ้งปฏิบติัการดงัน้ี 

- หอ้ง Sound  Lab  ปฐมวยั  -  หอ้งปฏิบติัการทางภาษาปฐมวยั 

- หอ้งส่ือปฐมวยั   -  หอ้งคียบ์อร์ดปฐมวยั 

- หอ้งคอมพิวเตอร์ปฐมวยั  -  หอ้งสมุดปฐมวยั 

- หอ้งจริยธรรม   -  หอ้งศิลปะปฐมวยั 

- หอ้งบ่อบอล    -  หอ้งผลิตส่ือปฐมวยั 

- หอ้งอาหารนกัเรียนปฐมวยั  -  หอ้งพยาบาล 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     20 
 

ระดบัประถมศึกษา – มธัยมศึกษา  มีหอ้งปฎิบติัการดงัน้ี 
- หอ้งดนตรีไทย   -  หอ้งนาฏศิลป์ 

- หอ้งดนตรีสากล   -  หอ้งคียบ์อร์ด 

- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1  -  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 2 

- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มธัยมตน้ -  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มธัยมปลาย 

- หอ้ง Sound  Lab     -  หอ้งสมุดแผนกประถมและแผนกมธัยม 

- หอ้งปฏิบติัการทางเคมี  -  หอ้งปฏิบติัการทางฟิสิกส์ 

- หอ้งปฏิบติัการทางชีววทิยา  -  หอ้ง  FITNESS 

- หอ้งลกูเสือ    -  หอ้งธนาคารโรงเรียน 

- หอ้งธนาคารขยะรีไซเคิล  -  หอ้งงานอภิบาล 

- หอ้งพยาบาล   -  หอ้งแนะแนว 

- หอ้งโสตฯ    -  หอ้งสารสนเทศ 

- หอ้งปฏิบติัการศิลปะ   -  หอ้งเบเกอร่ี 

- หอ้งวงโยธวาทิต   -  หอ้งมุมสวสัดิการ 

6. ข้อมูลงบประมาณและค่าใช้จ่าย 
 รายละเอียดการรับเงินอดุหนุน 

-  

ช้ัน จ านวนนักเรียน เงินอุดหนุน รวม 
ปฐมวยั 544 9,386.50 5,121,117.90 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 1,271 9,556.50 12,225,152.58 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 692 13,017.50 9,088,384.54 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 831 13,347.50 11,117,355.15 

รวม 3,338  37,552,010.17 

-  
การจัดสรรเงินอุดหนุน 
1. งบพฒันาการเรียนการสอน 60% เป็นเงิน 22,531,206.10 
2. งบบริหารทัว่ไป 40% เป็นเงิน 15,020,804.07 

รวม 100% เป็นเงิน 37,552,010.17 

-  
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
7.1 สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณสถานศึกษามีลกัษณะ   อยูใ่นชุมชนเมือง 

 บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน  (สถานท่ีส าคญั)  ไดแ้ก่ โรงเรียนเซนตแ์อนโทนี โรงเรียน
ศรีวรการ  โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์  อยูใ่กลต้ลาดสดบ่อบวั   

 อาชีพหลกัของชุมชน   คือ  รับจา้ง  คา้ขาย   เน่ืองจากอยูใ่นชุมชนเมือง  และอยูใ่กลต้ลาดสด 
ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ  ประเพณี / ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปคือ    

งานนมสัการหลวงพอ่พทุธโสธร  แข่งเรือ  
 
       7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ   ปริญญาตรี  อาชีพหลักของผู้ปกครอง 
(คิดเป็นร้อยละของผูป้กครองทั้งหมด) 

อาชีพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
รับราชการ   433 12.83 
คา้ขาย 1,128 33.43 
เกษตรกร 232 6.88 
รับจา้ง 880 26.08 
ไม่มีอาชีพ 309 9.16 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 117 3.47 
อ่ืน ๆ  275 8.15 

รวม 3,374 100.00 

- ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถอื (คิดเป็นร้อยละของผูป้กครองทั้งหมด) 
ศาสนา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

พทุธ 3,281 97.24 
คริสต ์ 70 2.08 
อิสลาม 23 0.68 

รวม 3,374 100.00 
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8. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริบาล / ปฐมวยัปีที่ 1 ปฐมวยัปีที่ 2 ปฐมวยัปีที่ 3 
กิจกรรมเคล่ือนไหว  

จดัในกิจกรรมตอนเชา้ 

กิจกรรมเคล่ือนไหว 

 จดัในกิจกรรมตอนเชา้ 

กิจกรรมเคล่ือนไหว 

 จดัในกิจกรรมตอนเชา้ 

  

กิจกรรมพฤหสั 

 จดัในกิจกรรมตอนเชา้วนัพฤหสั 

 กิจกรรมพฤหสั  
จดัในกิจกรรมตอนเชา้วนัพฤหสั 

 กิจกรรมพฤหสั 

 จดัในกิจกรรมตอนเชา้วนัพฤหสั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5 คาบ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5 คาบ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5 คาบ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์ 5 คาบ กิจกรรมสร้างสรรค ์ 5 คาบ กิจกรรมสร้างสรรค ์ 5 คาบ 
กิจกรรมเสรี 5 คาบ กิจกรรมเสรี 5 คาบ กิจกรรมเสรี 5 คาบ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 5 คาบ กิจกรรมเกมการศึกษา 5 คาบ กิจกรรมเกมการศึกษา 5 คาบ 
กิจกรรมกลางแจง้ 4 คาบ กิจกรรมกลางแจง้ 4 คาบ กิจกรรมกลางแจง้ 4 คาบ 
บ่อบอล / หอ้งสมุด 1 คาบ บ่อบอล / หอ้งสมุด 1 คาบ บ่อบอล / หอ้งสมุด 1 คาบ 
Science 2 คาบ Science 2 คาบ Science 2 คาบ 
English 2 คาบ English 2 คาบ English 2 คาบ 
Math 2 คาบ Math 2 คาบ Math 2 คาบ 
คอมพิวเตอร์ 1 คาบ คอมพิวเตอร์ 1 คาบ คอมพิวเตอร์ 1 คาบ 

ศิลปะ 1 คาบ ศิลปะ 1 คาบ ศิลปะ 1 คาบ 
พละ 1 คาบ พละ 1 คาบ พละ 1 คาบ 
คีบอร์ด 1 คาบ คีบอร์ด 1 คาบ คีบอร์ด 1 คาบ 

รวม  35 คาบ   รวม  35 คาบ   รวม  35 คาบ   
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมปัิญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาดกวา้ง 16 x ยาว 48 x สูง 3.5 ตารางเมตร จ านวนหนงัสือในห้องสมุด 70,000 
เล่มการสืบคน้หนงัสือและการยืม-คืน ใชร้ะบบเฉล่ีย นกัเรียน   1 คนต่อหนงัสือ   42   เล่ม จดัเก็บหนงัสือ
ตามหมวดหมู่ 10 หมวดใหญ่ตามระบบทศนิยมของดิวอ้ี  
 จ านวนนกัเรียนท่ีใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 1,290 คน ต่อ วนัคิดเป็นร้อยละ40.64 
ของนกัเรียนทั้งหมด 

2) หอ้งปฏิบติัการ 

  2.1 หอ้งสมุด  เพ่ือใหน้กัเรียนสืบคน้องคค์วามรู้จากหนงัสือ ต ารา ระบบ Internet และการ
เรียนรู้ผา่นกิจกรรมท่ีหอ้งสมุดจดัข้ึน 
  2.2 ห้องดนตรีไทยและดนตรีสากลนกัเรียนสามารถเรียนรู้และคน้พบความตอ้งการและ
สร้างอารมณ์สุนทรียะ ใหแ้ก่ตนเองผ่านอุปกรณ์ดนตรีท่ีโรงเรียนจดัไวใ้หบ้ริการ โดยมีครูผูรั้บผิดชอบคอย
ใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด 
  2.3 หอ้งศิลปศึกษาเป็นหอ้งเรียนส าเร็จรูปท่ีนกัเรียนจะสามารถใชเ้ป็นสถานท่ีเรียนและฝึก
ปฏิบติังานศิลปะแขนงต่างๆ โดยมีครูผูรั้บผิดชอบคอยใหข้อ้เสนอแนะและใหค้  าปรึกษา 
  2.4 ธนาคารโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณธรรมดา้นการออมและความมีวินยัให้
เกิดแก่นักเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยผูเ้รียนทุกคนของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีสมุดบญัชี
ธนาคารเป็นของตนเอง และมีการฝากเงินสม ่าเสมอทุกสปัดาห์ 
  2.5 สวนนกนกัเรียนจะสามารถเรียนรู้พนัธ์ุนกต่างๆท่ีมีในทอ้งถ่ินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ใน
ภาคตะวนัออก รวมทั้งพนัธ์ุนกท่ีหายากในปัจจุบนั 
  6.6 แปลงเกษตรสาธิตและสวนผกัไฮโดรโปนิคส์นักเรียนจะไดเ้รียนรู้และลงมือปฏิบติั
จริงในการปลูกพืชผกัสวนครัว   การปลูกผกัไร้ดิน  การเพาะเล้ียงเห็ดชนิดต่างๆและ การผลิตปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ  เป็นตน้ 
  2.7 หอ้งเรียนวิชาลูกเสือนกัเรียนจะสามารถสืบคน้องคค์วามรู้เก่ียวกบัประวติัลูกเสือไทย
และประวติัลกูเสือโลก  ไดพ้บกบัเคร่ืองหมาย  ต ารา  อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆในวิชาลกูเสือ  
  2.8 ห้องเรียนกระดาษรีไซเคิลนักเรียนจะไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริงในการท า
กระดาษรีไซเคิลทุกกระบวนการ  มีองคค์วามรู้เก่ียวกบักระดาษรีไซเคิล และการแสดงช้ินงานท่ีเกิดข้ึนจาก 
ฝีมือของนกัเรียน   
  2.9 ห้องปฏิบติัการ ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา จดัสร้างข้ึนเพ่ือรองรับการเรียนของนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ท่ี เน้นการทดลอง และปฏิบัติจริง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน จะได้ใช้
ห้องปฏิบติัการต่างๆ ตามรายวิชาท่ีตนเองเรียน ส่วนในระดบัประถมศึกษา สามารถจองห้องปฏิบติัการ
ล่วงหน้าได ้เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อน และสามารถท าการทดลองไดเ้ช่นเดียวกบันักเรียนมธัยมศึกษา แต่ในปี
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การศึกษา 2555 นกัเรียนระดบัประถมศึกษา จะมีห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ อีก 2 ห้อง เพื่อรองรับการ
พฒันาทางการศึกษา ตามหลกัสูตร วยั และการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
  2.10 ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ระดบัประถมศึกษา มี 3 ห้องเรียน มธัยมศึกษา มี 4 
หอ้งเรียน ซ่ึงผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ ทุกระดบัชั้น ตามโครงสร้างหลกัสูตร  
  2.11 หอ้งปฏิบติัการทางภาษา เป็นหอ้งท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน โดยมีชาวต่างชาติเจา้ของ
ภาษาเป็นผูดู้แล และจดักิจกรรมการสอนใหแ้ก่นกัเรียนทุกระดบัชั้น เพ่ือพฒันาดา้นทกัษะการใชภ้าษาเพ่ือ
การส่ือสาร 
 3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนโลย ี
  1. ส่ือคอมพิวเตอร์ มีจ  านวนทั้งหมด 518 เคร่ือง 
   ใชใ้นส านกังาน 
    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านกังาน จ านวน  136  เคร่ือง 

  -Apple  imac จ านวน  10   เคร่ือง 
  -PC  Lenovo จ านวน  126 เคร่ือง 
 เคร่ือง  Notebook จ านวน    11 เคร่ือง 

   ใชเ้พื่อการเรียนการสอน 
    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน  357 เคร่ือง 

  -Apple  imac จ านวน  101  เคร่ือง 
  -PC  Lenove จ านวน  256 เคร่ือง 

   ใชใ้นการใหบ้ริการครู 
    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน    14 เคร่ือง 
     -PC  Lenovo หอ้งสมุด  จ  านวน  11 เคร่ือง 
     -PC  Lenovo หอ้งอนุบาล  จ  านวน 3 เคร่ือง 
   ใชใ้นการใหบ้ริการนกัเรียน 
    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน   11 เคร่ือง 
     -PC  Lenovo ส าหรับครู    1 เคร่ือง 
     -PC  Lenovo ส าหรับนกัเรียน    10 เคร่ือง 
  2.  ส่ือเทคโนโลย ี
        โทรทศัน์สี ทั้งหมด  51  เคร่ือง 
    ขนาด 25 น้ิว  จ านวน    2 เคร่ือง 
    ขนาด 29 น้ิว  จ านวน  46 เคร่ือง 
    ขนาด 34 น้ิว  จ านวน   3 เคร่ือง  
   เคร่ืองเล่น VDO / VCD / DVD จ านวน   6 เคร่ือง 
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   เคร่ืองเล่น VDO / VCD  / DVE จ านวน    6 เคร่ือง 
   Projector   จ านวน  110 เคร่ือง 
   Visualizes   จ านวน     2 เคร่ือง 
   ไมโครโฟน   จ านวน  27 ตวั 
   เคร่ืองขยายเสียง   จ านวน  30 เคร่ือง 
   มิกซ์เซอร์   จ านวน    7 เคร่ือง 
   ไมคชุ์ดประชุม   จ านวน  26 ตวั 
   กระดานอจัฉริยะ ทั้งหมด  94 จอ 
    ระดบัปฐมวยั  จ านวน  26 จอ 
    ระดบัประถม  จ านวน  34 จอ 
    ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน  34 จอ 
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4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
1. 84 ฐานความรู้ตามรอยพอ่หลวง 
2. SWIS สารสนเทศแห่งการเรียนรู้   
3. หอ้งสมุด 
4. หอ้งดนตรีไทยและดนตรีสากล 
5. หอ้งศิลปศึกษา 
6. ธนาคารโรงเรียน 
7. สวนนก 
8. แปลงเกษตรสาธิตและสวนผกัไฮโดรโปนิคส์ 
9. หอ้งเรียนวิชาลกูเสือ 
10. หอ้งเรียนกระดาษรีไซเคิล 
11. หอ้งปฏิบติัการ ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา 
12. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
13. หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 

1,260 
17,200 
17,200 
1,260 
1,260 
39,330 
1,260 
1,260 
1,260 
1,260 
1,260 
1,260 
1,260 
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 5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ปี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

1. ทศันศึกษาสวนเสือ 
2. ทศันศึกษาซาฟารีเวิลด ์
3. สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว  จงัหวดัชลบุรี 
4. เมืองโบราณ  จงัหวดัสมุทรปราการ 
5. ทศันศึกษาพิพิธภณัฑอ์งคก์ารวิทยาศาสตร์  คลองหา้ 
6. สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเลและวดัแสนสุข จงัหวดัชลบุรี 
7. ทศันศึกษานครปฐม 
8. ทศันศึกษาจงัหวดัอยธุยา 
9. จงัหวดัชลบุรี 
10. สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน จงัหวดันครราชสีมา 
11. จงัหวดัสุพรรณบุรี 
12. ศีกะอ่าง 
13. สาลิกา นครนายก 
14. รัศมีแคมป์ นครนายก 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

 
 6)  ปราชญช์าวบา้น/ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู นกัเรียน 
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
   6.1  นางสาวสุพตัรา  แกว้แสนสุข ใหค้วามรู้เร่ือง การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
   6.2  บริษทั ไทยกราส จ ากดั  ใหค้วามรู้เร่ืองการเป่าแกว้ 
   6.3  คุม้วิมานดิน ใหค้วามรู้เร่ือง เคร่ืองป้ันดินเผา 
   6.4  สวนปาลม์ฟาร์มนก ใหค้วามรู้เร่ืองประเภทของนก 
   6.5  นางณฐันนัท ์ โลกาพิพฒัน์ ใหค้วามรู้เร่ืองการท าบายสีใบตอง 
   6.6  ศนูยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้น จ.ฉะเชิงเทรา ใหค้วามรู้เร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   6.7  นางวนัเพญ็  ปูผา้  ใหค้วามรู้เร่ืองการจกัสาน 
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6.8 สถิติการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดบัการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 

ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 ฐานพระบรมราโชวาท  Walkway ทางเขา้ – ออก 1 
2 ฐาน ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข  หอ้งธนาคารโรงเรียน - 
3 ฐาน โครงการแกม้ลิง  สวนหยอ่มขา้งบา้นภารดา 10 
4 ฐานเกษตรพระราชด าริ  สวนเกษตร 3 
5 ฐาน ราชวงศจ์กัรี  ชั้น  2 หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 2 
6 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  อุทยานการศึกษา 7 
7 ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อุทยานการศึกษา - 
8 ฐานมูลนิธิชยัพฒันา  สวนหยอ่มขา้งอาคารเฉลิม ฯ - 
9 ฐานฝนหลวง  เสา ลานหนา้หอ้งเบเกอร์ร่ี 19 
10 ฐานพระปรีชาสามารถด้านจิตรกรรม  เรือนไทยริมน ้า 1 
11 ฐานพระปรีชาสามารถด้านประติมากรรม  เรือนไทยริมน ้า 1- 
12 ฐานพระปรีชาสามารถดา้นภาพถ่าย  ลานหนา้หอ้งคอมฯมธัยม ฯ - 
13 ฐานพระปรีชาสามารถดา้นหตัถกรรม  ลานหนา้หอ้งคอมฯมธัยม ฯ - 
14 ฐานเพลงแสงเทยีน (ด้านดนตรี) เรือนไทยริมน ้า 1 
15 ฐาน พระราชประวติั  หอ้งสมุด 3 
16 ฐานตราสัญลกัษณ์ฉลองศิริราชสมบติั         

ครบ ๖๐ ปี  
อุทยานการศึกษา - 

17 ฐานตราสัญลกัษณ์งานพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  

อุทยานการศึกษา - 

18 ฐาน รัชกาลท่ี ๑ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 1 
19 ฐานรัชกาลท่ี  ๒ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 1 
20 ฐานรัชกาลท่ี  ๓ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 2 
21 ฐานรัชกาลท่ี  ๔ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 1 
22 ฐานรัชกาลท่ี  ๕ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 1 
23 ฐานรัชกาลท่ี  ๖ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ - 
24 ฐานรัชกาลท่ี  ๗ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ - 
25 ฐานรัชกาลท่ี ๘  ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ - 
26 ฐานรัชกาลท่ี ๙ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 3 

 

http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_3_%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87_2_%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     29 
 

ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
27 ฐานพระราชทานพรปีใหม่ พร้อม ส.ค.ส. 

๒๕๔๙  
บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยมฯ - 

28  ฐานนัง่รถหารสอง  หนา้อาคารสฐัยามหาราชินี 10 
29 ฐานคุณทองแดง  หนา้อาคารสฐัยามหาราชินี 7 
30 ฐานโครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา  สวนหยอ่มขา้งหอ้ง ม. ธงชยั 1 
31 ฐานพระนามเตม็ของในหลวง  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น  2  ซีก

ตะวนัตก 
1 

32 ฐานพระมหากษตัริยน์กักีฬา  บอร์ดหนา้หอ้งพยาบาล 1 
33 ฐานภาพประวติัศาสตร์ฉลองสิริราชสมบติั 

๖๐ ปี  
บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 1 ซีก
ตะวนัตก 

- 

34 ฐานวดัประจ ารัชกาล  อาคารมงฟอร์ตชั้น 2 ซีกตะวนัออก 1 
35 ฐานพระผูท้รงทศพิธราชธรรม  มุมอาคารมงฟอร์ตชั้น 2 ซีก

ตะวนัออก 
- 

36 ฐานเร่ืองเล่าจากในวงั  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 3 ซีก
ตะวนัออก 

4 

37 ฐานบา้นพ่อวงัสวนจิตรลดาฯ  มุมอาคารมงฟอร์ตชั้น 3 ซีกตะวนัตก - 
38 ฐานพระผูท้รงแบบอยา่งความประหยดั  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 2 ซีก

ตะวนัตก 
1 

39 ฐานหนังสือพระราชนิพนธ์  หอ้งสมุด 1 
40 ฐานในหลวงกบัภาษาไทย  หอ้งสมุด  มุมหมดภาษา 2 
41 ฐานค าพ่อสอน  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 1 16 
42 ฐานเรือพระทีน่ั่งประจ ารัชการ หอ้งสมุด 2 
43 ฐานโครงการสารานุกรมไทย  หอ้งสมุด - 
44 ฐานภาพทรงผนวช  หอ้งสมุด 1 
45 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นการส่ือสาร  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
46 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นคอมพิวเตอร์  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
47 ฐาน พระไตรปิฎกฉบบัคอมพิวเตอร์  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
48 ฐาน พระอจัฉริยภาพดา้นการศึกษา 

เทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
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          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     30 
 

ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
49 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นวทิยกุระจายเสียง  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
50 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นวศิวกร  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
51 ฐานโครงการทางยกระดบัลอยฟ้า   พระบรม

ราชชนนี  
โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 

52 ฐานโครงการถนนคร่อมคลองประปา  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
53 ฐานโครงการสะพานพระราม ๘ โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
54 ฐานโครงการดา้นการจราจร  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 9 
55 ฐานโครงการฝายแมว้  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 2 
56 ฐานโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
57 ฐานพระวสิัยทศันว์วิฒัน์นคัรา  โมเดลหอ้งสมุด - 
58 ฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  โรงอาหาร - 
59 ฐานศาลามหามงคล  โรงอาหาร 2 
60 ฐานโครงการโรงเรียนกาสรกสิวทิย ์ หอ้งสมุด - 
61 ฐานโครงการโรงเรียนในพระบรมราชูปถมัป์  โรงอาหาร - 
62 ฐานโครงการชัง่หวัมนั  โรงอาหาร - 
63 ฐานโรงกระดาษสา  หอ้งธนาคารรีไซดเ์คิล 15 
64 ฐานโครงการปลูกพชืปราศจากดิน  สวนเกษตร - 
65 ฐานโรงเพาะเห็ด  สวนเกษตร 20 
66 ฐานองคพ์ระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สวนเกษตร - 
67 ฐานดา้นการสาธารณสุขและการแพทย ์ หอ้งพยาบาล - 
68 ฐานในหลวงกบังานทนัตกรรม  หอ้งพยาบาล 1 
69 ฐานโรงน ้าผลไมก้ระป๋อง  โรงอาหาร 5 
70 ฐานโรงน ้าผลไมพ้าสเจอร์ไร้ส์  โรงอาหาร - 
71 ฐานโครงการโรงโคนม  โรงอาหาร 12 
72 ฐานโครงการป่าและน า้  สวนขา้งหอ้งแผนกโภชนาการ 9 
73 ฐานโครงการเขือ่นดิน  ร้ัวริมแม่น ้าบางปะกง 2 
74 ฐานหญา้แฝก  สวนวิทย ์ 19 
75 ฐานโครงการแหลมผกัเบ้ีย  ร้ัวเหลก็สนามเปตอง - 
76 ฐานโครงการแกลง้ดิน  สวนหยอ่มขา้งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 
77 ฐานโครงการบา้นพลงัแสงอาทิตย ์ สวนวิทย ์ 2 
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ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
78 ฐานโครงการไบโอดีเซล  สวนหยอ่มขา้งอาคารเฉลิมพระเกียรติ - 
79 ฐานโครงการปุ๋ยหมกั  สวนเกษตร 21 
80 ฐานโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  สวนร้ัวเปตอง - 
81 ฐานโครงการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช  สวนหยอ่มขา้งบา้นภราดา - 
82 ฐานโครงการธนาคารพนัธ์ุพืช  หอ้งส่ือประถมชั้น 4 อาคารเฉลิมฯ 1 
83 ฐานโครงการสาหร่ายเกลียวทอง  ร้ัวเหลก็สนามเปตอง 1 
84 ฐานพระมหากษตัริยย์อดกตญัญู บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 3  ซีก

ตะวนัตก 
- 

85 หอ้งสมุดปฐมวยั ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 15 
86 หอ้งคอมพิวเตอร์ปฐมวยั ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 2 
87 หอ้งปฏิบติัการ  EP ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 1 
87 หอ้งปฏิบติัการภาษาองักฤษ ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 1 
88 หอ้งศิลปะ ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 12 
89 หอ้งคุณธรรม ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 10 
90 10 ประเทศอาเซ่ียน ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 13 
91 หอ้งคียบ์อร์ด ชั้น 2 ทางเช่ือมอาคารวนัทามารี 13 
92 หอ้งพยาบาล ชั้น 2 อาคารสฐัยามหาราชินี 24 
93 อาชีพในฝัน บริเวณสนามฟอร่ัม 22 
94 หอ้งสมุดใหญ่ ชั้น  3  อาคารศนูยก์ารเรียนรู้ ฯ 4 
95 ธนาคารโรงเรียน ชั้น 1 อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 18 
96 โรงอาหาร ชั้น 1 ศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมร่ี 9 
97 สวนนก ดา้นหลงัหอ้งครุภณัฑ ์ 25 
98 สวนวิทยาศาสตร์ อุทยานการศึกษา 5 
99 สวนน ้าตก อุทยานการศึกษา 17 
100 สวนวรรณคดี อุทยานการศึกษา 12 
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6.9 สถิติการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดบัการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 

ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 ฐานพระบรมราโชวาท  Walkway ทางเขา้ – ออก 2 
2 ฐาน ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข  หอ้งธนาคารโรงเรียน - 
3 ฐาน โครงการแกม้ลิง  สวนหยอ่มขา้งบา้นภารดา 11 
4 ฐานเกษตรพระราชด าริ  สวนเกษตร 1 
5 ฐาน ราชวงศจ์กัรี  ชั้น  2 หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 4 
6 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  อุทยานการศึกษา 5 
7 ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อุทยานการศึกษา - 
8 ฐานมูลนิธิชยัพฒันา  สวนหยอ่มขา้งอาคารเฉลิม ฯ 2 
9 ฐานฝนหลวง  เสา ลานหนา้หอ้งเบเกอร์ร่ี 28 
10 ฐานพระปรีชาสามารถด้านจิตรกรรม  เรือนไทยริมน ้า - 
11 ฐานพระปรีชาสามารถด้านประติมากรรม  เรือนไทยริมน ้า 1 
12 ฐานพระปรีชาสามารถดา้นภาพถ่าย  ลานหนา้หอ้งคอมฯมธัยม ฯ - 
13 ฐานพระปรีชาสามารถดา้นหตัถกรรม  ลานหนา้หอ้งคอมฯมธัยม ฯ - 
14 ฐานเพลงแสงเทยีน (ด้านดนตรี) เรือนไทยริมน ้า 1 
15 ฐาน พระราชประวติั  หอ้งสมุด 3 
16 ฐานตราสัญลกัษณ์ฉลองศิริราชสมบติั         

ครบ ๖๐ ปี  
อุทยานการศึกษา - 

17 ฐานตราสัญลกัษณ์งานพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  

อุทยานการศึกษา - 

18 ฐาน รัชกาลท่ี ๑ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 5 
19 ฐานรัชกาลท่ี  ๒ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 4 
20 ฐานรัชกาลท่ี  ๓ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 5 
21 ฐานรัชกาลท่ี  ๔ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 1 
22 ฐานรัชกาลท่ี  ๕ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 10 
23 ฐานรัชกาลท่ี  ๖ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 6 
24 ฐานรัชกาลท่ี  ๗ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 3 
25 ฐานรัชกาลท่ี ๘  ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 4 
26 ฐานรัชกาลท่ี ๙ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 9 
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          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     33 
 

ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
27 ฐานพระราชทานพรปีใหม่ พร้อม ส.ค.ส. 

๒๕๔๙  
บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยมฯ 2 

28  ฐานนัง่รถหารสอง  หนา้อาคารสฐัยามหาราชินี 8 
29 ฐานคุณทองแดง  หนา้อาคารสฐัยามหาราชินี 7 
30 ฐานโครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา  สวนหยอ่มขา้งหอ้ง ม. ธงชยั - 
31 ฐานพระนามเตม็ของในหลวง  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น  2  ซีก

ตะวนัตก 
1 

32 ฐานพระมหากษตัริยน์กักีฬา  บอร์ดหนา้หอ้งพยาบาล - 
33 ฐานภาพประวติัศาสตร์ฉลองสิริราชสมบติั 

๖๐ ปี  
บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 1 ซีก
ตะวนัตก 

- 

34 ฐานวดัประจ ารัชกาล  อาคารมงฟอร์ตชั้น 2 ซีกตะวนัออก 2 
35 ฐานพระผูท้รงทศพิธราชธรรม  มุมอาคารมงฟอร์ตชั้น 2 ซีก

ตะวนัออก 
- 

36 ฐานเร่ืองเล่าจากในวงั  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 3 ซีก
ตะวนัออก 

3 

37 ฐานบา้นพ่อวงัสวนจิตรลดาฯ  มุมอาคารมงฟอร์ตชั้น 3 ซีกตะวนัตก 1 
38 ฐานพระผูท้รงแบบอยา่งความประหยดั  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 2 ซีก

ตะวนัตก 
2 

39 ฐานหนังสือพระราชนิพนธ์  หอ้งสมุด - 
40 ฐานในหลวงกบัภาษาไทย  หอ้งสมุด  มุมหมดภาษา 3 
41 ฐานค าพ่อสอน  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 1 19 
42 ฐานเรือพระทีน่ั่งประจ ารัชการ หอ้งสมุด - 
43 ฐานโครงการสารานุกรมไทย  หอ้งสมุด 1 
44 ฐานภาพทรงผนวช  หอ้งสมุด 2 
45 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นการส่ือสาร  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
46 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นคอมพิวเตอร์  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
47 ฐาน พระไตรปิฎกฉบบัคอมพิวเตอร์  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
48 ฐาน พระอจัฉริยภาพดา้นการศึกษา 

เทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
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ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
49 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นวทิยกุระจายเสียง  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ 1 
50 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นวศิวกร  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
51 ฐานโครงการทางยกระดบัลอยฟ้า   พระบรม

ราชชนนี  
โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 

52 ฐานโครงการถนนคร่อมคลองประปา  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 2 
53 ฐานโครงการสะพานพระราม ๘ โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
54 ฐานโครงการดา้นการจราจร  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 5 
55 ฐานโครงการฝายแมว้  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 6 
56 ฐานโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
57 ฐานพระวสิัยทศันว์วิฒัน์นคัรา  โมเดลหอ้งสมุด - 
58 ฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  โรงอาหาร - 
59 ฐานศาลามหามงคล  โรงอาหาร 7 
60 ฐานโครงการโรงเรียนกาสรกสิวทิย ์ หอ้งสมุด - 
61 ฐานโครงการโรงเรียนในพระบรมราชูปถมัป์  โรงอาหาร - 
62 ฐานโครงการชัง่หวัมนั  โรงอาหาร 1 
63 ฐานโรงกระดาษสา  หอ้งธนาคารรีไซดเ์คิล 9 
64 ฐานโครงการปลูกพชืปราศจากดิน  สวนเกษตร 1 
65 ฐานโรงเพาะเห็ด  สวนเกษตร 13 
66 ฐานองคพ์ระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สวนเกษตร - 
67 ฐานดา้นการสาธารณสุขและการแพทย ์ หอ้งพยาบาล - 
68 ฐานในหลวงกบังานทนัตกรรม  หอ้งพยาบาล 1 
69 ฐานโรงน ้าผลไมก้ระป๋อง  โรงอาหาร 1 
70 ฐานโรงน ้าผลไมพ้าสเจอร์ไร้ส์  โรงอาหาร - 
71 ฐานโครงการโรงโคนม  โรงอาหาร 6 
72 ฐานโครงการป่าและน า้  สวนขา้งหอ้งแผนกโภชนาการ 2 
73 ฐานโครงการเขือ่นดิน  ร้ัวริมแม่น ้าบางปะกง - 
74 ฐานหญา้แฝก  สวนวิทย ์ 23 
75 ฐานโครงการแหลมผกัเบ้ีย  ร้ัวเหลก็สนามเปตอง - 
76 ฐานโครงการแกลง้ดิน  สวนหยอ่มขา้งอาคารเฉลิมพระเกียรติ - 
77 ฐานโครงการบา้นพลงัแสงอาทิตย ์ สวนวิทย ์ 1 
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ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
78 ฐานโครงการไบโอดีเซล  สวนหยอ่มขา้งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 3 
79 ฐานโครงการปุ๋ยหมกั  สวนเกษตร 13 
80 ฐานโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  สวนร้ัวเปตอง - 
81 ฐานโครงการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช  สวนหยอ่มขา้งบา้นภราดา - 
82 ฐานโครงการธนาคารพนัธ์ุพืช  หอ้งส่ือประถมชั้น 4 อาคารเฉลิมฯ 1 
83 ฐานโครงการสาหร่ายเกลียวทอง  ร้ัวเหลก็สนามเปตอง - 
84 ฐานพระมหากษตัริยย์อดกตญัญู บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 3  ซีก

ตะวนัตก 
2 

85 หอ้งสมุดปฐมวยั ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 8 
86 หอ้งคอมพิวเตอร์ปฐมวยั ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 4 
87 หอ้งปฏิบติัการ  EP ชั้น 3 อาคารวนัทามารี - 
87 หอ้งปฏิบติัการภาษาองักฤษ ชั้น 3 อาคารวนัทามารี - 
88 หอ้งศิลปะ ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 17 
89 หอ้งคุณธรรม ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 8 
90 10 ประเทศอาเซ่ียน ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 5 
91 หอ้งคียบ์อร์ด ชั้น 2 ทางเช่ือมอาคารวนัทามารี 5 
92 หอ้งพยาบาล ชั้น 2 อาคารสฐัยามหาราชินี 22 
93 อาชีพในฝัน บริเวณสนามฟอร่ัม 15 
94 หอ้งสมุดใหญ่ ชั้น  3  อาคารศนูยก์ารเรียนรู้ ฯ 24 
95 ธนาคารโรงเรียน ชั้น 1 อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 12 
96 โรงอาหาร ชั้น 1 ศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมร่ี 16 
97 สวนนก ดา้นหลงัหอ้งครุภณัฑ ์ 25 
98 สวนวิทยาศาสตร์ อุทยานการศึกษา 7 
99 สวนน ้าตก อุทยานการศึกษา 21 
100 สวนวรรณคดี อุทยานการศึกษา 17 
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6.10 สถิติการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที ่3 

ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 ฐานพระบรมราโชวาท  Walkway ทางเขา้ – ออก 1 
2 ฐาน ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข  หอ้งธนาคารโรงเรียน - 
3 ฐาน โครงการแกม้ลิง  สวนหยอ่มขา้งบา้นภารดา 3 
4 ฐานเกษตรพระราชด าริ  สวนเกษตร - 
5 ฐาน ราชวงศจ์กัรี  ชั้น  2 หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 2 
6 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  อุทยานการศึกษา 3 
7 ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อุทยานการศึกษา 1 
8 ฐานมูลนิธิชยัพฒันา  สวนหยอ่มขา้งอาคารเฉลิม ฯ - 
9 ฐานฝนหลวง  เสา ลานหนา้หอ้งเบเกอร์ร่ี 24 
10 ฐานพระปรีชาสามารถด้านจิตรกรรม  เรือนไทยริมน ้า - 
11 ฐานพระปรีชาสามารถด้านประติมากรรม  เรือนไทยริมน ้า 1 
12 ฐานพระปรีชาสามารถดา้นภาพถ่าย  ลานหนา้หอ้งคอมฯมธัยม ฯ - 
13 ฐานพระปรีชาสามารถดา้นหตัถกรรม  ลานหนา้หอ้งคอมฯมธัยม ฯ - 
14 ฐานเพลงแสงเทยีน (ด้านดนตรี) เรือนไทยริมน ้า - 
15 ฐาน พระราชประวติั  หอ้งสมุด 2 
16 ฐานตราสัญลกัษณ์ฉลองศิริราชสมบติั         

ครบ ๖๐ ปี  
อุทยานการศึกษา - 

17 ฐานตราสัญลกัษณ์งานพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  

อุทยานการศึกษา - 

18 ฐาน รัชกาลท่ี ๑ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ - 
19 ฐานรัชกาลท่ี  ๒ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ - 
20 ฐานรัชกาลท่ี  ๓ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ - 
21 ฐานรัชกาลท่ี  ๔ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ - 
22 ฐานรัชกาลท่ี  ๕ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ - 
23 ฐานรัชกาลท่ี  ๖ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ - 
24 ฐานรัชกาลท่ี  ๗ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ - 
25 ฐานรัชกาลท่ี ๘  ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ - 
26 ฐานรัชกาลท่ี ๙ ชั้น  2  หนา้หอ้งอนัโตนิโอ 1 

 

http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_3_%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87_2_%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6_%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8_%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9_%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_10_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_11_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_13_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_14_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_15_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A_%E0%B9%96%E0%B9%90_%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A_%E0%B9%96%E0%B9%90_%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_17_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B9%98%E0%B9%90_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_17_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B9%98%E0%B9%90_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_18_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_20_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_21_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_22_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_23_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_24_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_26_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9&action=edit&redlink=1


          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     37 
 

ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
27 ฐานพระราชทานพรปีใหม่ พร้อม ส.ค.ส. 

๒๕๔๙  
บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยมฯ - 

28  ฐานนัง่รถหารสอง  หนา้อาคารสฐัยามหาราชินี 9 
29 ฐานคุณทองแดง  หนา้อาคารสฐัยามหาราชินี 9 
30 ฐานโครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา  สวนหยอ่มขา้งหอ้ง ม. ธงชยั - 
31 ฐานพระนามเตม็ของในหลวง  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น  2  ซีก

ตะวนัตก 
- 

32 ฐานพระมหากษตัริยน์กักีฬา  บอร์ดหนา้หอ้งพยาบาล - 
33 ฐานภาพประวติัศาสตร์ฉลองสิริราชสมบติั 

๖๐ ปี  
บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 1 ซีก
ตะวนัตก 

- 

34 ฐานวดัประจ ารัชกาล  อาคารมงฟอร์ตชั้น 2 ซีกตะวนัออก 4 
35 ฐานพระผูท้รงทศพิธราชธรรม  มุมอาคารมงฟอร์ตชั้น 2 ซีก

ตะวนัออก 
- 

36 ฐานเร่ืองเล่าจากในวงั  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 3 ซีก
ตะวนัออก 

- 

37 ฐานบา้นพ่อวงัสวนจิตรลดาฯ  มุมอาคารมงฟอร์ตชั้น 3 ซีกตะวนัตก - 
38 ฐานพระผูท้รงแบบอยา่งความประหยดั  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 2 ซีก

ตะวนัตก 
- 

39 ฐานหนังสือพระราชนิพนธ์  หอ้งสมุด - 
40 ฐานในหลวงกบัภาษาไทย  หอ้งสมุด  มุมหมดภาษา 2 
41 ฐานค าพ่อสอน  บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 1 9 
42 ฐานเรือพระทีน่ั่งประจ ารัชการ หอ้งสมุด - 
43 ฐานโครงการสารานุกรมไทย  หอ้งสมุด - 
44 ฐานภาพทรงผนวช  หอ้งสมุด 1 
45 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นการส่ือสาร  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
46 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นคอมพิวเตอร์  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
47 ฐาน พระไตรปิฎกฉบบัคอมพิวเตอร์  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
48 ฐาน พระอจัฉริยภาพดา้นการศึกษา 

เทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
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ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
49 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นวทิยกุระจายเสียง  บอร์ดลานหนา้หอ้งคอม ฯ มธัยม ฯ - 
50 ฐานพระอจัฉริยภาพดา้นวศิวกร  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
51 ฐานโครงการทางยกระดบัลอยฟ้า   พระบรม

ราชชนนี  
โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 

52 ฐานโครงการถนนคร่อมคลองประปา  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
53 ฐานโครงการสะพานพระราม ๘ โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
54 ฐานโครงการดา้นการจราจร  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
55 ฐานโครงการฝายแมว้  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 1 
56 ฐานโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า  โมเดลอาคารสิรินธรชั้น 2-4 - 
57 ฐานพระวสิัยทศันว์วิฒัน์นคัรา  โมเดลหอ้งสมุด - 
58 ฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  โรงอาหาร - 
59 ฐานศาลามหามงคล  โรงอาหาร - 
60 ฐานโครงการโรงเรียนกาสรกสิวทิย ์ หอ้งสมุด - 
61 ฐานโครงการโรงเรียนในพระบรมราชูปถมัป์  โรงอาหาร - 
62 ฐานโครงการชัง่หวัมนั  โรงอาหาร 1 
63 ฐานโรงกระดาษสา  หอ้งธนาคารรีไซดเ์คิล 22 
64 ฐานโครงการปลูกพชืปราศจากดิน  สวนเกษตร - 
65 ฐานโรงเพาะเห็ด  สวนเกษตร 27 
66 ฐานองคพ์ระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สวนเกษตร - 
67 ฐานดา้นการสาธารณสุขและการแพทย ์ หอ้งพยาบาล - 
68 ฐานในหลวงกบังานทนัตกรรม  หอ้งพยาบาล - 
69 ฐานโรงน ้าผลไมก้ระป๋อง  โรงอาหาร 1 
70 ฐานโรงน ้าผลไมพ้าสเจอร์ไร้ส์  โรงอาหาร - 
71 ฐานโครงการโรงโคนม  โรงอาหาร 8 
72 ฐานโครงการป่าและน า้  สวนขา้งหอ้งแผนกโภชนาการ 10 
73 ฐานโครงการเขือ่นดิน  ร้ัวริมแม่น ้าบางปะกง 1 
74 ฐานหญา้แฝก  สวนวิทย ์ 25 
75 ฐานโครงการแหลมผกัเบ้ีย  ร้ัวเหลก็สนามเปตอง - 
76 ฐานโครงการแกลง้ดิน  สวนหยอ่มขา้งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 
77 ฐานโครงการบา้นพลงัแสงอาทิตย ์ สวนวิทย ์ - 
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http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_70_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_71_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_72_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_73_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_75_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_76_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_77_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
78 ฐานโครงการไบโอดีเซล  สวนหยอ่มขา้งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 3 
79 ฐานโครงการปุ๋ยหมกั  สวนเกษตร 20 
80 ฐานโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  สวนร้ัวเปตอง - 
81 ฐานโครงการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช  สวนหยอ่มขา้งบา้นภราดา - 
82 ฐานโครงการธนาคารพนัธ์ุพืช  หอ้งส่ือประถมชั้น 4 อาคารเฉลิมฯ 3 
83 ฐานโครงการสาหร่ายเกลียวทอง  ร้ัวเหลก็สนามเปตอง - 
84 ฐานพระมหากษตัริยย์อดกตญัญู บอร์ดอาคารมงฟอร์ตชั้น 3  ซีก

ตะวนัตก 
1 

85 หอ้งสมุดปฐมวยั ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 3 
86 หอ้งคอมพิวเตอร์ปฐมวยั ชั้น 3 อาคารวนัทามารี - 
87 หอ้งปฏิบติัการ  EP ชั้น 3 อาคารวนัทามารี - 
87 หอ้งปฏิบติัการภาษาองักฤษ ชั้น 3 อาคารวนัทามารี - 
88 หอ้งศิลปะ ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 5 
89 หอ้งคุณธรรม ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 4 
90 10 ประเทศอาเซ่ียน ชั้น 3 อาคารวนัทามารี 6 
91 หอ้งคียบ์อร์ด ชั้น 2 ทางเช่ือมอาคารวนัทามารี 6 
92 หอ้งพยาบาล ชั้น 2 อาคารสฐัยามหาราชินี 11 
93 อาชีพในฝัน บริเวณสนามฟอร่ัม 9 
94 หอ้งสมุดใหญ่ ชั้น  3  อาคารศนูยก์ารเรียนรู้ ฯ 16 
95 ธนาคารโรงเรียน ชั้น 1 อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 16 
96 โรงอาหาร ชั้น 1 ศนูยก์ารเรียนรู้ยอห์น แมร่ี 17 
97 สวนนก ดา้นหลงัหอ้งครุภณัฑ ์ 38 
98 สวนวิทยาศาสตร์ อุทยานการศึกษา 15 
99 สวนน ้าตก อุทยานการศึกษา 15 
100 สวนวรรณคดี อุทยานการศึกษา 17 

 
 
 
 
 

http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_78_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_79_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_80_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_81_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_82_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://203.114.106.18/brainbank/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_83_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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6.11  รายช่ือวิทยากรภายในกจิกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project  Approach)  ปีการศึกษา 2558  

ห้อง วัน/เดือน/ปี ช่ือโครงการ วิทยากรภายนอก หัวข้อให้ความรู้ 
อ.1/1 15  ก.ค. 58 กลว้ย คุณทินกร   คงคาสวสัด์ิ 

คุณบุญจุน   คงคาสวสัด์ิ 
การปลกูและการดูแลตน้กลว้ย 

อ.1/2 16 ก.ค. 58 มะพร้าว คุณอญัชลี   เจริญบูลยว์ิวฒัน์ การขยายพนัธ์ุมพะพร้าว 
อ.1/3 22 ก.ค. 58 ไข่ คุณฐิรชญา    ศิริรัตนากลู การแปรรูปไข่/ขนมท่ีท าจากไข่ 
อ.1/4 24 ก.ค. 58 ผลไม ้ คุณสุรีพร   มัง่เจริญ ผลไมช้นิดต่างๆ 
อ.1/5 17 ก.ค. 58 เห็ด คุณวสนัต ์ อ่วมเจริญ 

คุณณฐันนัท ์  ยทุธเกตุ 
วิธีการปลกูเห็ด 

อ.1/6 20 ก.ค. 58 หม ู คุณมานิตย ์ อุ่นเจริญ การเล้ียงสุกร 
อ.1/7 21 ก.ค. 58 ปลา คุณรัชดา   บุญมีศรีประเสริฐ์ การเพาะพนัธ์ุและการเล้ียงปลา 
อ.1/8 27 ก.ค. 58 โทรศพัท ์ คุณวิไลพร   โพธารามิก การใชโ้ทรศพัท ์
อ.2/1 28 ก.ค. 58 ผกั คุณชูศิลป์   พิมสอน การปลกูผกั Hydroponic 
อ.2/2 20 ก.ค. 58 ดอกบวั คุณอุษา  ล  ้าสกลุ 

คุณบุญตา   รุ่งเรืองนาม 
การปลกูดอกบวั 

อ.2/3 23 ก.ค. 58 ดอกไม ้ คุณนนัทน์ภสั  อภิรัตน์ธนารัฐ การดูแลรักษาดอกไม ้
อ.2/4 29 ก.ค. 58 ขา้ว คุณสมยศ    เปรมใจ 

คุณสมหวงั   ประเสริฐ 
คุณทองยอ้ย    ธรรมศร 

การปลกูขา้ว 

อ.2/5 24 ก.ค.58 ผลไม ้ คุณสุรีพร   มัง่เจริญ ผลไมช้นิดต่างๆ 
อ.2/6 16 ก.ค. 58 มะพร้าว คุณยพุา    เลก็มัน่คง 

คุณราชนั   แจง้กระจ่าง 
การปลกูมะพร้าว 

อ.2/7 21 ก.ค. 58 ปลา คุณรัชดา   บุญมีศรีประเสริฐ์ การเพาะพนัธ์ุและการเล้ียงปลา 
อ.2/8 22 ส.ค. 58 ไข่ คุณฐิรชญา    ศิริรัตนากลู การแปรรูปไข่/ขนมท่ีท าจากไข่ 
อ.3/1 13 ก.ค. 58 เตย คุณอจัฉรา   เวฬุตนัติ การปลกูเตย 
อ.3/2 17 ก.ค. 58 รถ คุณโอกาส   เตพละกลุ การซ่อมบ ารุงและส่วนประกอบ

รถยนต ์

อ.3/3 28 ก.ค. 58 ผกั คุณชูศิลป์   พิมสอน การปลกูผกั Hydroponic 
อ.3/4 13 ก.ค. 58 ทหาร จ.ส.อ.เดชชยั  เกิดท่าไม ้ ความภาคภมิูใจของทหารและ

การท างานของทหาร 
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ห้อง วัน/เดือน/ปี ช่ือโครงการ วิทยากรภายนอก หัวข้อให้ความรู้ 
อ.3/5 23 ก.ค. 58 บา้น คุณกมนพรรธน์   สิริธญัญธ์นากร     วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างบา้น  

แบบต่างๆ 
   อ.3/6 14 ก.ค. 58 ฉะเชิงเทรา คุณดนย ์  ทกัศินาวรรณ 

คุณอณฐันา   สมาเอม 
ความเป็นมาของจงัหวดั
ฉะเชิงเทราและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

อ.3/7 15 ก.ค. 58 กลว้ย คุณทินกร   คงคาสวสัด์ิ 
คุณบุญจุน   คงคาสวสัด์ิ 

การปลกูและการดูแลตน้กลว้ย 

อ.3/8 14 ก.ค. 58 น ้าตาล คุณสมนึก   โลหะเจริญ การท าน ้าตาลปึก 
 
6.12   รายช่ือแหล่งเรียนรู้และวิทยากรภายนอก  กจิกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project  Approach)    

ที่อยู่แหล่งเรียนรู้ วิทยากรภายนอก หัวข้อให้ความรู้ 
7/1 ม.5 ต.บา้นใหม่ อ.บา้นใหม่  
จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณอจัฉรา   เวฬุตนัติ การปลกูและการดูแลตน้กลว้ย 

กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์  
ต.โสธร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

จ.ส.อ.เดชชยั เกิดท่าไม ้ ความภาคภมิูใจของทหารและการ
ท างานของทหาร 

ศนูยก์ารเรียนรู้ KCC ฉะเชิงเทรา  
(หลงัโรงเรียนเบญจมฯ) 

คุณดนย ์  ทกัศินาวรรณ 
คุณอณฐันา   สมาเอม 

ความเป็นมาของจงัหวดั
ฉะเชิงเทราและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

สถานีการเรียนรู้การท าน ้าตาล 30/3 
หมู่ 11 ต.ปากน ้า  อ.บางคลา้  จ.
ฉะเชิงเทรา 

คุณสมนึก   โลหะเจริญ การท าน ้าตาลปึก 

54/3 หมู่ 2 ต.หนองบวั อ.บา้นโพธ์ิ  
จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณทินกร   คงคาสวสัด์ิ 
คุณบุญจุน   คงคาสวสัด์ิ 

การปลกูและการดูแลตน้กลว้ย 

21/3  หมู่ 14 ต.นครเน่ืองเขต อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณอญัชลี   เจริญบูลยว์ิวฒัน์ การขยายพนัธ์ุมพะพร้าว 

23 หมู่ 3 ต.บางกะไห  อ.เมือง 
 จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณยพุา    เลก็มัน่คง 
คุณราชนั   แจง้กระจ่าง 

การขยายพนัธ์ุมพะพร้าว 

879 ถ.เทพคุณากร   ต.โสธร    อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณวสนัต ์ อ่วมเจริญ 
คุณณฐันนัท ์  ยทุธเกตุ 

วิธีการปลกูเห็ด 

โชวรู์มรถ ISUZU ฉะเชิงเทรา ถ.ศุข
ประยรู อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณโอกาส   เตพละกลุ การซ่อมบ ารุงและส่วนประกอบ
รถยนต ์
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ที่อยู่แหล่งเรียนรู้ วิทยากรภายนอก หัวข้อให้ความรู้ 
53 ม.2  ต.ดอนทราย อ.บา้นโพธ์ิ  
จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณมานิตย ์ อุ่นเจริญ การเล้ียงสุกร 

12/1 ต.บางขวญั   อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา คุณบุญชวน  เลก็ชะอุ่ม การปลกูดอกบวั 
ชว้นเทพราช  28 หมู่ 2 ต.เทพราช 
 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณรัชดา   บุญมีศรีประเสริฐ์ การเพาะพนัธ์ุและการเล้ียงปลา 

ร้านรินขนมไทย เลขท่ี 15/2 หมู่ 3 ต.
โสธร  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

คุณฐิรชญา    ศิริรัตนากลู การแปรรูปไข่/ขนมท่ีท าจากไข่ 

52 ถ.เทพคุณากร  ต.หนา้เมือง อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา  

คุณนนัทน์ภสั  อภิรัตน์ธนารัฐ การดูแลรักษาดอกไม ้

โครงการหมูบ้า้นประชาสุข 5 (ท่าขา้ม)  
ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง จฺ.ฉะเชิงเทรา 

คุณกมนพรรธน์   สิริธญัญธ์นา
กร     

วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างบา้น  
แบบต่างๆ 

28/7 หมู่ 3 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา 

คุณสุรีพร   มัง่เจริญ ผลไมช้นิดต่างๆ 

หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั คุณวิไลพร   โพธารามิก การใชโ้ทรศพัท ์
66/1 หมู่ 1 ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา 

คุณชูศิลป์   พิมสอน การปลกูผกั Hydroponic 

74/1 ม.11  ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา 

คุณสมยศ    เปรมใจ 
คุณสมหวงั   ประเสริฐ 
คุณทองยอ้ย    ธรรมศร 

การปลกูขา้ว 
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6.13   กจิกรรมวันอาชีพ   โครงการค่ายวิชาการ   ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
ประจ าปีการศึกษา  2557 
 

ห้อง ช่ือวิทยากร เร่ืองให้ความรู้ หมายเหตุ 
อ.1/1 จ.ส.อ.โกศล ศรีสมบติั อุปกรณ์  และหนา้ท่ีการปฏิบติังาน

ของทหาร 
ทหาร  

ส.อ.ยวุนนัท ์ ดอมไธสง อุปกรณ์  และหนา้ท่ีการปฏิบติังาน
ของทหาร 

ทหาร 

อ. 1/2  คุณศุภรัตน์ ตานะประทีบ
กลุ 

การท าทรงผมประเภทต่าง ๆ ช่างเสริมสวย  

อ.1/3 คุณภาวิณี ศรีคร้าม การซกั อบ รีด  ซกั  อบ  รีด  
อ.1/4 คุณปัญญา ถาวรอคัรนิล  อาชีพทนาย ทนาย  
อ.1/5  ร.ต.อ.ชยัวิชญ ์ สุท าเลา หนา้ท่ีของต ารวจ ต ารวจ 

ด.ต.กฤตนนั สอนซิว หนา้ท่ีของต ารวจ  ต ารวจ 
อ.1/6 คุณพิมพว์ิไล พสุรัตน์ การปฏิบติัตนขณะไปธนาคาร  

การฝาก – การถอนเงิน 
เจา้หนา้ท่ีธนาคาร  

อ.1/7 คุณสมภพ เกษงาม หนา้ท่ีของไปรษณีย ์ หวัหนา้ท่ีท าการ
ไปรษณีย ์

 คุณรังสรรค ์ เจริญธรรม หนา้ท่ีของไปรษณีย ์ พนกังานไปรษณีย ์  
อ.1/8 คุณวิไลพร โพธารามิก วิธีการใชโ้ทรศพัท ์ แม่คา้ (ขายโทรศพัท)์ 
อ.2/1 คุณพรเลขา ชินวิชา การเช็ดตวัลดไข ้ พยาบาล 

อ.2/2 คุณอภินนัท ์ ขวญัพงษ ์ การท าทรงผมประเภทต่าง ๆ ช่างเสริมสวย  
คุณเพช็รรัตน์ดา พวงทอง การท าทรงผมประเภทต่าง ๆ ช่างเสริมสวย  

อ.2/3 คุณจตุพล เอ้ืออารีย ์ กีฬาตกปลา นกักีฬาตกปลา  
อ.2/4 คุณบุญหลง อินฉาย การขายเส้ือผา้  คา้ขาย  
อ.2/5 พ.ต.ธนูชยั สุนทรวรรณ หนา้ท่ีการปฏิบติังานของทหาร ทหาร 

ร.อ.นิวฒัน์ บุญวิบูลยว์ฒัน์  หนา้ท่ีการปฏิบติังานของทหาร ทหาร 
อ.2/6 คุณดาราวรรณ เต่าร้ัง การเขียนโปรแกรม โปรแกรมเมอร์  

คุณอิสระ วงคห์นองแลง้  การเขียนโปรแกรม โปรแกรมเมอร์  
อ.2/7 คุณทิวาวรรณ สุขแช่ม  ยาสามญัประจ าบา้น  ยาอนัตราย  เภสชักร  
อ.2/8 คุณวิภาดา ตรงจินพิทกัษ ์ สนามฟุตบอล  ธุรกิจส่วนตวั  
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ห้อง ช่ือวิทยากร เร่ืองให้ความรู้ หมายเหตุ 
อ.3/1 คุณปุณยวีร์ เถ่ือนอาราม  การดูแลรักษาฟัน  พยาบาล 
อ.3/2 คุณวิไลวรรณ ละมยั การบ ารุงซ่อมแซมถนน แขวงการทาง  

คุณคริสมาส กรรณรงค ์ การบ ารุงซ่อมแซมถนน แขวงการทาง  
คุณจินตจุ์ฑา โหศิรินทร์ การบ ารุงซ่อมแซมถนน แขวงการทาง  
คุณบณัฑิต  เดชพธุ  การบ ารุงซ่อมแซมถนน แขวงการทาง  
คุณเนตรจิระวฒัน ์ วฒันะมงคล การบ ารุงซ่อมแซมถนน แขวงการทาง  
คุณชยัรัตน ์ เอ่ียมสะอาด  การบ ารุงซ่อมแซมถนน แขวงการทาง  

อ.3/3 คุณพงศกร ศิริกลุ การออมเงินฝากธนาคาร  ธนาคาร 
อ.3/4 สิบต ารวจหญิง

อญัชลี 
สินพนูผล หนา้ท่ีของต ารวจ  ต ารวจ 

อ.3/5 คุณชุรีพร ส่วมรอด การดูแลใบหนา้และทรงผม เสริมสวย  
อ.3/6 ร.ต.ประดิษฐ์ ประสมบุญ อุปกรณ์  และหนา้ท่ีการปฏิบติังาน

ของทหาร 
ทหาร 

ส.ท.ธนพล บูรณสิงห์ อุปกรณ์  และหนา้ท่ีการปฏิบติังาน
ของทหาร 

ทหาร 

อ.3/7 คุณศุภกร ซ้ิมเทียม เทคนิคการขายแผน่ซีดี คา้ขาย  
อ.3/8 คุณสิริศกัด์ิ ผลสงเคราะห์  การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า  
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6.14 รายช่ือแหล่งเรียนรู้และวิทยากรภายนอก กิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย 

กจิกรรม ที่อยู่แหล่งเรียนรู้ ช่ือวิทยากรภายนอก หัวข้อให้ความรู้ 

สร้างศิลป์สู่
ปฐมวยั 

Act  Art School  
(แปดร้ิว สอนศิลปะ) 
ฉะเชิงเทรา 
 

คุณปริญ   จูเจริญ  
ครูศิวารัตน์   จนัทร์พงษ ์ 
คุณปิยนุช   นอ้ยจินดา  
คุณมาสสุภา  นอ้ยจินดา  

กิจกรรมศิลปะส าหรับเดก็ 
Cupcake Clay Card  
ป้ันแปะ  Paper bag Crafts 
for kids ท าหุ่นมือ 
Santa โมบาย 

ค่ายธรรมะ มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั  
กรุงเทพมหานคร 

พระมหาปรีชา ปภสฺสโร เดก็ไดฝึ้กปฏิบติัตนได้
ถกูตอ้งตามแบบอยา่ง
ความเป็นไทย  เป็นคนดีมี
คุณธรรม 

เขา้ค่ายดูดาว หอดูดาวบณัฑิต  อ.แปลง
ยาว จ.ฉะเชิงเทรา  

อาจารยว์รวิทย ์  ตนัวฒิุบณัฑิต ดาราศาสตร์ 

นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว หน่วยงานเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

คุณชินกร   ชาตาดี              
คุณสุกลัยา    ธุปพงษ ์ 
คุณจิตรา    เงินแพทย ์                                                                                                                                                                                             
คุณขวญัใจ   เตียวรวงศ ์                                                                                                                                                                                                  
คุณสุภาพร    ยงถาวร                                                                                                                                                                
คุณสมชัญา   อ  าไพบูลย ์                                                                                                                                                                    
คุณยภุาพร    บุญลอด                                                                                                                                                                                
คุณปุริมปรัชญ ์จนัทร์เพญ็                                                                                                             
คุณรักษิณา  ยอดผกัแวน่                                                                                                                                                    
คุณวลยัพร  สมบุญจนัทร์                                                                                                                                                        
คุณจุฑามาศ  ศรีสงคราม 

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม                                             
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10. ผลงานดเีด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1ผลงานดีเด่น 

ประเภท ล าดับท่ี ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ช่ือหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

สถานศึกษา 1. โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บ
รางวลัยอดเยี่ยมจาการน าเสนอผลงาน
นวตักรรมการพฒันาสถานศึกษาเพื่อการ
เข้าสู่ประชาอาเซียน  เร่ือง  การจัดการ
เรียรการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ  
โดยการขับ เค ล่ือนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เ พ่ือการเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน  ในพ้ืนท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  5  “กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้  และการประกวดนวตักรรมการ
พฒันาสถานศึกษเพ่ือการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน” 

ส านงัานศึกษาธิการภาค  5 

 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ผ่าน
การประเมินโรงเรียนเอกชนประเภท
สามญัศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และได้
ผ่ าน รับรองให้ เ ป็นโรงเ รี ยนเอกชน
ป ร ะ เ ภ ทส า มัญ ศึ ก ษ า ท่ี มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานสากล  ปีการศึกษา  2558  -  
2560   

ส านัก ง านคณะกรรมการกา ร
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บ
รางวลัระดบัเหรียญทองแดงจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  ตาม
เกณฑ์ ท่ีก าหนด   คื อ   ร้ อยละ   50 - 
59.99  ของระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  รวม 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2557    

ส านกังานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ประเภท ล าดับท่ี ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ช่ือหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

ผู้บริหาร 1 ภราดาสยาม  แกว้ประสิทธ์ิ 
รางวลัผูบ้ริหารดีเด่น  ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 
2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 2 มิสอาภรณ์   วิริยะรัมภ ์
รางวลัผูบ้ริหารดีเด่น  ของชมรมสถานศึกษา
เอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 
2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

ครู 3 มิสพวงทอง   กลุละวณิชย ์
รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 4 มิสมลฤดี  รอดเงิน 
รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 5 มิสรุ่งฤดี   องัศิริ 
รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 6 มิสสุพรรษา  ชยัสงคราม 
รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 7 มิสอรวรรณ    ธณะวฒัน ์
รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 8 มิสยพุาพนัธ์   โคตรพฒัน ์
รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 9 มาสเตอร์ประจกัษ ์   ศรีภกัดี 
รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 10 มาสเตอร์ไพรินทร์    กล่อมสกลุ 
รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 11 มิสล าเพย   พวงมาลยั 
รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ล าดับท่ี ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ช่ือหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 12 มาสเตอร์ไพศร    คูหาพฒันกลุ 
รางวลัครูดีเด่น ของชมรมสถานศึกษาเอกชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 

13 

มิสณฐัวณ์ี    สารพนัธ์ุ 
รางวลัครูสอนนานอายงุาน 25-29 ปี ของชมรม
สถานศึกษาเอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 14 มิสอาภิญญา   อรุณพงษ ์
รางวลัครูสอนนานอายงุาน 25-29 ปี ของชมรม
สถานศึกษาเอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 15 มิสพรเพญ็   ศาลานอ้ย 
รางวลัครูสอนนานอายงุาน 25-29 ปี ของชมรม
สถานศึกษาเอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 16 มาสเตอร์ประสบสุข    ปราชญากลุ 
รางวลัครูสอนนานอายงุาน 25-29 ปี ของชมรม
สถานศึกษาเอกชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 17 มิสสุนิภา    สวสัดิวงษ ์
รางวลั “หน่ึงแสนครูดี” ประจ าปีการศึกษา 2558 

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

 18 มิสกญัญาวีร์    ทาทิตย ์
รางวลั “หน่ึงแสนครูดี” ประจ าปีการศึกษา 2558 

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

 19 มาสเตอร์อรุณชยั  ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู 
รางวลั “หน่ึงแสนครูดี” ประจ าปีการศึกษา 2558 

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

 20 มิสดาริกา   กล่ินอบเชย        
รางวลัครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปฐมวยัดีเด่น  

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

 21 มิสอมรรักษ ์  เจริญศรี       
รางวลัครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาดีเด่น 
 
 
 
 

 

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 
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ประเภท ล าดับท่ี ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ช่ือหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 22 มาสเตอร์สุเมธ   พทุธเมฆ 
รางวลัครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

 23 มิสสุภาพร    เกตุสุวรรณ     
รางวลัครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

 
24 

มาสเตอร์ศรายทุธ   บวัศรี     
รางวลัครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรมดีเด่น     

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

 25 มิสพรเพญ็   ศาลานอ้ย 
รางวลัครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

 26 มิสหทยัชนก   ศรีชนะวฒัน์ 
รางวลัครูผูส้อนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

 27 มาสเตอร์ไพศร   คูหาพฒันกลุ 
รางวลัครูผูส้อนกลุ่มสาระศิลปะดีเด่น 

คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

 28 มิสโสภา  ธีร์จิรัญญ ์  
รางวลัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับ
เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประจ าปี 
2558 

ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 

 29 มิสพรพิมล   อติชาติธานินทร์ 
รางวลั “ครูแสนดี” ประจ าปี 2558 โดยมูลนิธิ 
ดร.สุข พคุยาภรณ์  ร่วมกบัสมาคมของแผน่ดิน 

โดยมูลนิธิ ดร.สุข พคุยาภรณ์ ร่วมกบั
สมาคมคนของแผน่ดิน 

 30 มิสชนิตา  วรรณพาหุล 
รางวลั “ครูแสนดี” ประจ าปี 2558 โดยมูลนิธิ 
ดร.สุข พคุยาภรณ์  ร่วมกบัสมาคมของแผน่ดิน 

โดยมูลนิธิ ดร.สุข พคุยาภรณ์ ร่วมกบั
สมาคมคนของแผน่ดิน 

 31 มิสพรพิมล  อติชาติธานินทร์    
รางวลัครูค  าสอนแบบอยา่งประจ าโรงเรียน  ใน
เขตอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร    

อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 

 32 มิสขวญัหทยั    โตสุขเจริญ         
รางวลัชมเชยครูดีเด่นระดบัการศึกษาปฐมวยั  
สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศ
ไทย        
 

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต ์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย                
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ประเภท ล าดับท่ี ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ช่ือหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 33 มิสล าเพย        พวงมาลยั      
รางวลัชมเชยครูดีเด่นช่วงชั้นท่ี 4  สมาพนัธ์
สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย        

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต ์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย               

 34 มิสสุพตัรา       แกว้แสนสุข 
รางวลัชมเชยครูนิเทศดีเด่น  สมาพนัธ์สมาคม
ผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย        

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต ์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย               

 35 มิสวรรณา       กรัสพรหม      
รางวลัชมเชยผูบ้ริหารดีเด่น สมาพนัธ์สมาคม
ผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย               

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต ์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย               

 36 มาสเตอร์นที  ศรีสมยั 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 
 

37 มิสกญัจนนัน ์ แกว้คง 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 38 มิสขวญัหทยั  โตสุขเจริญ 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 39 มิสจนัทนา  ศิริโสภาพงษ ์
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 40 มิสจารุวรรณ  สัจจะวฒันวมิล  
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 
 

 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 
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ประเภท ล าดับท่ี ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ช่ือหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 41 มิสชนิตา  วรรณพาหุล 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 42 มิสเบญจวรรณ  วิทยะโอชะ  
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 43 มิสเปรมฤดี  ศรีสุนารถ 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 44 มิสพวงทอง  กลุละวณิชย ์
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 45 มิสมลฤดี  รอดเงิน 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 46 มิสจุฑาทิพย ์ วรศกัด์ิเสนีย ์  
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ขั้นจตุตถ
ดิเรกคุณาภรณ์ 

 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 47 มิสชุทิมา  มุ่ยฮะสูญ 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ขั้นจตุตถ
ดิเรกคุณาภรณ์ 

 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 48 มิสพนิตตา  จิตตอ์ารียเ์ทพ  
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ขั้นจตุตถ
ดิเรกคุณาภรณ์ 

 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 
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ประเภท ล าดับท่ี ชนิด / ประเภท  ของรางวลั ช่ือหน่วยงานผู้ให้รางวลั 

 49 มิสเพญ็ฤดี  เพช็รประไพ 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ขั้นจตุตถ
ดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 50 มิสพชัร์ธิภรณ์  ช้ือผาสุข 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ขั้นจตุตถ
ดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 51 มิสมาลินี  เขียวชอุ่มงาม 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ขั้นจตุตถ
ดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 52 มิสรุ่งฤดี  องัศิริ  
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ขั้นจตุตถ
ดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 53 มิสสนิทรัตน ์ แสงทอง 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ขั้นจตุตถ
ดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 54 มิสสุดา  ดงหลง  
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ขั้นจตุตถ
ดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 55 มิสอรพินท ์ พลูถาวร 
ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2556  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ขั้นจตุตถ
ดิเรกคุณาภรณ์ 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

 56 มาสเตอร์สุเมธ   พทุธเมฆ 
ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรเหรียญเงิน  จากการ
ประกวดผลงานการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  ร่วมกบัมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู 
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ผลงานนักเรียนด้านวิชาการ  

ล าดับ ช่ือ -  สกลุ ช้ัน รายการแข่งขนั รางวัล จัดโดย 
1 เดก็ชายภชิูสส์ อาจวิชยั อ.3/1 แข่งขนัคอมพิวเตอร์ เหรียญทอง โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 
2 เดก็ชายยศกร คงคาธร อ.3/2 แข่งขนัตอบค าถาม เหรียญทอง โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 3 เดก็ชายสิร น่ิมเรือง อ.3/4 
4 เดก็หญิงศิวะพร ท าสะอาด อ.3/8 แข่งขนัเล่านิทาน เหรียญทอง โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 
5 เดก็ชายเอกณฏัฐ์ อนิวรรตพงษ ์ อ.3/8 แข่งขนัวาดภาพ

ระบายสี 
เหรียญทอง โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 
6 เดก็หญิงนนัทน์ภสั วลีเกียรติกลุ อ.3/4 แข่งขนัการแสดง เหรียญเงิน โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 7 เดก็หญิงชนิกานต ์ ชมภพูาน อ.3/5 
8 เดก็หญิงสายธาร อุ่นเมืองใจ อ.3/6 
9 เดก็หญิงวรกานต ์ เปรมใจ อ.3/6 
10 เดก็หญิงพิชามญธ์ุ เจริญสุข อ.3/7 
11 เดก็หญิงกญัญาณี อินเจริญ อ.3/7 
12 เดก็หญิงพิชญสิ์ณี จงใจสุรธรรม อ.3/7 
13 เดก็หญิงพิชชานนัท ์ ดวงโชคไชย อ.3/8 
14 เดก็ชายนฤเบศวร์ ศรีเสาวคนธร อ.3/5 แข่งขนัป้ันดินน ้ามนั เหรียญทอง โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 15 เดก็หญิงมนญัชยา วิลาลยั อ.3/5 
16 เดก็หญิงกญัชลิกา ปะปุนไร่ อ.3/5 
17 เดก็หญิงภทัรวดี โกสุมดิษพล อ.3/1 แข่งขนัฉีกตดัปะ

ภาพ 
เหรียญทอง โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 18 เดก็หญิงพิชญาฎา นิพฒัน์ อ.3/6 
19 เดก็หญิงดาริน ศรีพิพฒัน์ อ.3/8 
20 เดก็ชายนฤเบศวร์ ศรีเสาวคนธร อ.3/5 แข่งขนัป้ันดินน ้ามนั เหรียญทอง สพป.ฉะเชิงเทรา 

เขต 1 21 เดก็หญิงมนญัชยา วิลาลยั อ.3/5 
22 เดก็หญิงกญัชลิกา ปะปุนไร่ อ.3/5 
23 เดก็หญิงภทัรวดี โกสุมดิษพล อ.3/1 แข่งขนัฉีกตดัปะ

ภาพ 
เหรียญทอง สพป.ฉะเชิงเทรา 

เขต 1 24 ด.ญ.พิชญสิ์ณี จงใจสุรธรรม อ.3/7 
25 เดก็หญิงดาริน ศรีพิพฒัน์ อ.3/8 
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ผลงานนักเรียนด้านกจิกรรม  

ล าดับ ช่ือ - สกลุ ช้ัน รายการแข่งขนั รางวัล จัดโดย 

1 เดก็หญิงดาเนีย     ไตรเจริญวาณิชย ์  อ.1/7 
 

แข่งขนัวิ่ง 30 เมตร 
อนุบาล 1 หญิง 

เหรียญ
ทองแดง 

ชมรมสถานศึกษา
เอกชนฉะเชิงเทรา 

2 เดก็ชายไกรวิชญ ์    ขวญัดี   อ.2/8 
 

แข่งขนัวิ่ง 30 เมตร 
อนุบาล 2 ชาย 

เหรียญเงิน ชมรมสถานศึกษา
เอกชนฉะเชิงเทรา 

3 เดก็หญิงเหนือนภา    
 

ป่ินทอง   อ.2/6   แข่งขนัวิ่ง 30 เมตร 
อนุบาล 2 หญิง 

เหรียญ
ทอง 

ชมรมสถานศึกษา
เอกชนฉะเชิงเทรา 

4 เดก็ชายจิรเดช     
 

บานเยน็ อ.1/7   แข่งขนัวิ่ง 50 เมตร 
อนุบาล 1 ชาย 

เหรียญเงิน ชมรมสถานศึกษา
เอกชนฉะเชิงเทรา 

5 เดก็หญิงชญานิษฐ ์     
 

อุปตา   อ.1/5   แข่งขนัวิ่ง 50 เมตร 
อนุบาล 1 หญิง 

เหรียญ
ทองแดง 

ชมรมสถานศึกษา
เอกชนฉะเชิงเทรา 

6 เดก็ชายรพีพงศ ์     
 

เท่ียงพิมล   อ.2/6   แข่งขนัวิ่ง 50 เมตร 
อนุบาล 2 ชาย 

เหรียญ
ทอง 

ชมรมสถานศึกษา
เอกชนฉะเชิงเทรา 

7 เดก็หญิงทิพประภา    
 

จนัทร์ศรี   อ.2/4   แข่งขนัวิ่ง 50 เมตร 
อนุบาล 2 หญิง 

เหรียญ
ทอง 

ชมรมสถานศึกษา
เอกชนฉะเชิงเทรา 

8 เดก็ชายพลูพิพฒัน ์     
 

ยีส่ารพฒัน ์  อ.3/2   แข่งขนัวิ่ง 50 เมตร 
อนุบาล 3 ชาย 

เหรียญ
ทองแดง 

ชมรมสถานศึกษา
เอกชนฉะเชิงเทรา 

9 เดก็หญิงมนญัชยา      
 

วิลาลยั   อ.3/5   แข่งขนัวิ่ง 50 เมตร 
อนุบาล 3 หญิง 

เหรียญ
ทอง 

ชมรมสถานศึกษา
เอกชนฉะเชิงเทรา 

10 เดก็ชายชชัชยั      อินทรบุญ อ.3/1 แข่งขนัฟุตบอล
นกัเรียนระดบัชั้น

อนุบาล 3   

เหรียญ
เงิน   

ชมรมสถานศึกษา
เอกชนฉะเชิงเทรา 11 เดก็ชายชุติพนธ์     สินสมใจ อ.3/2 

12 เดก็ชายพีรดนย ์    สิงห์โตอาจ อ.3/3 
13 เดก็ชายปรัณชยั     หนองใหญ่ อ.3/3 
14 เดก็ชายวิชรวิชญ ์    ฉายแสง อ.3/3 
15 เดก็ชายนฤเบศวร์     ศรีเสาวคนธร อ.3/5 
16 เดก็ชายชนาธิป     การกระสัง อ.3/5 
17 เดก็ชายอติวิชญ ์     มีขนัทอง อ.3/6 
18 เดก็ชายฐาภพ       จนัทร์เกษ อ.3/6 
19 เดก็ชายกลวชัร     ศรีสูงเนิน อ.3/7 
20 เดก็ชายเอกณฏัฐ ์     อนิวรรตพงษ ์ อ.3/8 
21 เดก็ชายเอ้ือองักลู      แกว้สุวรรณ อ.3/8 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     55 
 

10.2  งาน/โครงการ/กจิกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมบริหารฝ่าย
ปฐมวัย  งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัย 

1.ครู จดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา(สมศ. 5.7)คิดเป็นร้อยละ 
99.60 

ฝ่ายปฐมวยัมีการ
บริหารงานและจดั
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความร่วมมือ
ระหวา่งชุมชนและ 
โรงเรียนการจดัองคก์ร
โครงสร้าง ระบบบริหาร
ครบวงจรพฒันาบุคลากร มี
คุณธรรม จริยธรรมมี
คุณวฒิุ มีภาวะผูน้  า พฒันา
ตนเองเสมอ  
 

จดักจิกรรม 
บริหารฝ่ายปฐมวัย  
งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัย   คิดเป็น
ร้อยละ    99.02 
อยูใ่นระดบั   
คุณภาพ   
สูงมากกวา่ 
 

2.ผูบ้ริหาร เขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดั การศึกษาปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์ภาวะ
ผูน้  าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
เดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการประเมินผล
หรือการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการ
และการจดัการใหค้  าแนะน าค  าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็
เวลา    สมศ. 6.1/6.2/6.3/6.6/TQA1.1 
TQA1.3คิดเป็นร้อยละ98.80 
3. ฝ่ายปฐมวยับริหารจดัการจดั
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุน
ตามนโยบายการศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ  สม
ศ. 6.4/11.1/11.2/ TQA6.1-6.2คิดเป็น
ร้อยละ 98.40 
4. ฝ่ายปฐมวยัส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ  
สมศ. 6.5 / G 1.2 / 3.3/ TQA5.1-5.3 
คิดเป็นร้อยละ 99.20 
5.เดก็ ผูป้กครอง และชุมชน ฝ่าย
ปฐมวยัพึงพอใจผลการบริหาร การ
จดัการศึกษาปฐมวยัสมศ.6.7 / G 
4.4/6.2 คิดเป็นร้อยละ 99.60 
6. ฝ่ายปฐมวยัจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น 
สมศ.7.5คิดเป็นร้อยละ 99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมบริหารฝ่าย
ปฐมวัย  งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัย 

7.สถานศึกษา มีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน จดัท า 
ด าเนินการตาม แผนพฒันา  สมศ.8.1-
8.2/G4.1-4.3/5.2คิดเป็นร้อยละ 98.80 

  

8. ฝ่ายปฐมวยัมีการจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศใชใ้นการบริหารติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
ภายนอกมาวางแผนพฒันาคุณภาพ 
จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ประจ าปีสมศ.8.3-8.6 / G1.3 /3.2 
/5.1/6.1/6.4/ TQA4.1-4.2คิดเป็นร้อยละ 
98.40 
9. ฝ่ายปฐมวยัมีแหล่งเรียนรู้ในการ
พฒันากรเรียนรู้ของเดก็และบุคลากรใน
สถานศึกษาสมศ.9.1คิดเป็นร้อยละ 
99.60 
10.สถานศึกษา จดัโครงการ กิจกรรม
พฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย ปรัญชา  วสิัยทศันแ์ละจุดเนน้
การจดัการศึกษาปฐมวยั สมศ.10.1 – 
10.2คิดเป็นร้อยละ 99.20 
11. ฝ่ายปฐมวยับริหารจดัการองคก์ร
อยา่งมี ประสิทธิมีแผนพฒันาการศึกษา                 
วิเคราะห์ ภารกิจ ก าหนดมาตรฐาน 
แผนปฏิบติังานประจ าปี ติดตาม 
ปรับปรุงแกไ้ขผลการปฏิบติังาน ใหผ้ล
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย G 1.1 / 
2.2-2.2 / 6.3/7.1-7.2 /TQA2.1-2.2คิด
เป็นร้อยละ98.80 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมบริหารฝ่าย
ปฐมวัย  งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัย 

12. โรงเรียนใชอ้  านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียG8.1-8.3คิดเป็นร้อยละ98.40 

  

13.โรงเรียน ไดรั้บการปฏิบติัละไดรั้บ
การบริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก หาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการโดยฉนัทามติ G 9.1-9.2 
/10/TQA1.2คิดเป็นร้อยละ 99.20 

 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมนโยบายและ
แผนพฒันาฝ่ายปฐมวัย  
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 

1.ครู จดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา(สมศ. 5.7)คิดเป็นร้อยละ 
99.20 

ฝ่ายปฐมวยัมีการ
บริหารงานและจดั
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ความร่วมมือระหวา่ง
ชุมชนและ โรงเรียนการ
จดัองคก์รโครงสร้าง 
ระบบบริหารครบวงจร
พฒันาบุคลากร มี
คุณธรรม จริยธรรมมี
คุณวฒิุ มีภาวะผูน้  า พฒันา
ตนเองเสมอ  
 

จดักจิกรรม 
บริหารฝ่ายปฐมวัย  
งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัย   คิดเป็น
ร้อยละ    99.17 
อยูใ่นระดบั   
คุณภาพ  สูง
มากกวา่ 
 

2.ผูบ้ริหาร เขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดั การศึกษาปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์ภาวะ
ผูน้  าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
เดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการประเมินผล
หรือการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการ
และการจดัการใหค้  าแนะน าค  าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็
เวลา    สมศ. 6.1/6.2/6.3/6.6/TQA1.1 
TQA1.3คิดเป็นร้อยละ 98.80 
3. ฝ่ายปฐมวยับริหารจดัการจดั
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุน
ตามนโยบายการศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ  สม
ศ. 6.4/11.1/11.2/ TQA6.1-6.2คิดเป็น
ร้อยละ 99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมนโยบายและ
แผนพฒันาฝ่ายปฐมวัย  
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 

4. ฝ่ายปฐมวยัส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ  
สมศ. 6.5 / G 1.2 / 3.3/ TQA5.1-5.3 
คิดเป็นร้อยละ 99.20 

  

5.เดก็ ผูป้กครอง และชุมชน ฝ่าย
ปฐมวยัพึงพอใจผลการบริหาร การ
จดัการศึกษาปฐมวยัสมศ.6.7 / G 
4.4/6.2คิดเป็นร้อยละ 98.80 
6. ฝ่ายปฐมวยัจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น 
สมศ.7.5คิดเป็นร้อยละ 98.80 
7.สถานศึกษา มีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน จดัท า 
ด าเนินการตาม แผนพฒันา  สมศ.8.1-
8.2/G4.1-4.3/5.2คิดเป็นร้อยละ 99.20 
8. ฝ่ายปฐมวยัมีการจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศใชใ้นการบริหารติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
ภายนอกมาวางแผนพฒันาคุณภาพ 
จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ประจ าปี  คิดเป็นร้อยละ 99.60 
9. ฝ่ายปฐมวยัมีแหล่งเรียนรู้ในการ
พฒันากรเรียนรู้ของเดก็และบุคลากรใน
สถานศึกษาสมศ.9.1คิดเป็นร้อยละ 
99.20 
10.สถานศึกษา จดัโครงการ กิจกรรม
พฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย ปรัญชา  วสิัยทศันแ์ละจุดเนน้
การจดัการศึกษาปฐมวยั สมศ.10.1 – 
10.2คิดเป็นร้อยละ 98.80 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมนโยบายและ
แผนพฒันาฝ่ายปฐมวัย  
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 

11. ฝ่ายปฐมวยับริหารจดัการ
องคก์รอยา่งมี ประสิทธิมี
แผนพฒันาการศึกษา                 
วิเคราะห์ ภารกิจ ก าหนด
มาตรฐาน แผนปฏิบติังานประจ าปี 
ติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย G 1.1 / 2.2-2.2 / 
6.3/7.1-7.2 /TQA2.1-2.2คิดเป็น
ร้อยละ99.20 

  

12. โรงเรียนใชอ้  านาจของ
กฎหมาย  กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัใน
การบริหารดว้ยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบติัและค านึงถึงสิทธิ 
เสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
G8.1-8.3คิดเป็นร้อยละ99.20 
13.โรงเรียน ไดรั้บการปฏิบติัละ
ไดรั้บการบริการอยา่งเท่าเทียมกนั
โดยไม่มีการแบ่งแยก หาขอ้ตกลง
ท่ีเกิดจากการใชก้ระบวนการโดย
ฉนัทามติ G 9.1-9.2 /10/TQA1.2
คิดเป็นร้อยละ99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมทะเบียนสถิติ
ระดับการศึกษาปฐมวัย   
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 

ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 98.00 

กิจกรรมทะเบียนสถิติ
ระดบัการศึกษาปฐมวยั   
งานบริหารฝ่ายปฐมวยั 
งานบริหารฝ่ายปฐมวัยใช้
หลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มลูการ
ประเมินผลหรือการวิจยั
เป็นฐานคิดทั้งดา้น
วิชาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การ
จดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา 
พฒันาสถานศึกษา จดั
โครงการ กิจกรรมพฒันา
เดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  
วิสยัทศัน์ และจุดเนน้การ
จดัการศึกษาปฐมวยั 
 

กิจกรรมทะเบียน
สถิติระดบั
การศึกษาปฐมวยั   
งานบริหารฝ่าย
ปฐมวยังานบริหาร
ฝ่ายปฐมวัย ระดบั
การศึกษาปฐมวยั   
งานบริหารฝ่าย
ปฐมวยั  คิดเป็น
ร้อยละ   98.36   
อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูง
มากกวา่ 
 

ผูบ้ริหารเขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษา ปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์
ภาวะผูน้  าและความคิด ริเร่ิมท่ีเนน้
การพฒันาเดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
การประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา  ร้อยละ 98.40 
บริหารจดัการจดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย
การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 
98.80 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 98.40 
ใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหาร การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั ร้อยละ98.80 
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ร้อยละ 
98.00 
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง ก าหนด มาตรฐาน 
จดัท า ด าเนินการตาม แผนพฒันา 
ร้อยละ98.00 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมทะเบียนสถิติ
ระดับการศึกษาปฐมวัย   
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใชใ้น
การบริหารติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอกมา
วางแผนพฒันาคุณภาพจดัท ารายงาน
การประเมินคุณภาพประจ าปี ร้อยละ
98.40 

  

มีแหล่งเรียนรู้ในการพฒันากรเรียนรู้
ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 98.80 
พฒันาสถานศึกษา จดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  วิสยัทศัน ์และ
จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ
98.40 
ฝ่ายการศึกษาปฐมวยับริหารจดัการ
องคก์รอยา่งมี รายการประสิทธิมี
แผนพฒันาการศึกษา วิเคราระห์ ภารกิจ 
ก าหนดมาตรฐาน แผนปฏิบติังา
ประจ าปี ติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมาย ร้อยละ  98.80 
โรงเรียนใชอ้  านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ  98.00 
โรงเรียนไดรั้บการปฏิบติัละไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก หาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการโดยฉนัทามติ ร้อยละ 
98.00 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมอบรมสัมมนาครู 
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 

ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 99.20 

ฝ่ายปฐมวยัมีการ
บริหารงานและจดั
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ความร่วมมือระหวา่ง
ชุมชนและ โรงเรียนการ
จดัองคก์รโครงสร้าง 
ระบบบริหารครบวงจร
พฒันาบุคลากร มี
คุณธรรม จริยธรรมมี
คุณวฒิุ มีภาวะผูน้  า พฒันา
ตนเองเสมอ  
 

จดักิจกรรมอบรม
สมัมนาครู  
งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัย   คิดเป็น
ร้อยละ  99.72 
อยูใ่นระดบั   
คุณภาพ   
สูงมากกวา่ 
 

ผูบ้ริหารเขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษา ปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์
ภาวะผูน้  าและความคิด ริเร่ิมท่ีเนน้
การพฒันาเดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
การประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา  ร้อยละ 100 
บริหารจดัการจดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย
การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 
100 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 99.20 
ใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหาร การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 100 
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ร้อยละ 
99.60 
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง ก าหนด มาตรฐาน 
จดัท า ด าเนินการตาม แผนพฒันา 
ร้อยละ 100 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมอบรมสัมมนาครู 
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใชใ้น
การบริหารติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอกมา
วางแผนพฒันาคุณภาพจดัท ารายงาน
การประเมินคุณภาพประจ าปี ร้อยละ
99.20 

  

มีแหล่งเรียนรู้ในการพฒันากรเรียนรู้
ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 99.20 
พฒันาสถานศึกษา จดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  วิสยัทศัน ์และ
จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ
100 
ฝ่ายการศึกษาปฐมวยับริหารจดัการ
องคก์รอยา่งมี รายการประสิทธิมี
แผนพฒันาการศึกษา วิเคราระห์ ภารกิจ 
ก าหนดมาตรฐาน แผนปฏิบติังา
ประจ าปี ติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมาย ร้อยละ  100 
โรงเรียนใชอ้  านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ  100 
โรงเรียนไดรั้บการปฏิบติัละไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก หาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการโดยฉนัทามติ ร้อยละ 100 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมเชิดชูเกยีรติ  
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 98.00 

ฝ่ายปฐมวยัมีการบริหาร
จดัโครงการ  กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตาม
นโยบายการศึกษา พฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพ  จดั 
กิจกรรมสร้างขวญั
ก าลงัใจใหก้บับุคลากร
ภายในฝ่ายไดส่้งเสริม
บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดี
เยีย่มและมุ่งมัน่ในการ
พฒันาเดก็อยา่งเตม็
ศกัยภาพไดรั้บการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ 
 

 กิจกรรมเชิดชู
เกียรติ  งานบริหาร
ฝ่ายปฐมวยั 
คิดเป็นร้อยละ   
98.37   อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

ผูบ้ริหารเขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษา ปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์
ภาวะผูน้  าและความคิด ริเร่ิมท่ีเนน้
การพฒันาเดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
การประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา  ร้อยละ 98.40 
บริหารจดัการจดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย
การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 
98.00 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 98.80 
ใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหาร การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 98.00 
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ร้อยละ 
98.40 
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง ก าหนด มาตรฐาน 
จดัท า ด าเนินการตาม แผนพฒันา 
ร้อยละ 98.80 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมเชิดชูเกยีรติ  
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใชใ้น
การบริหารติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอกมา
วางแผนพฒันาคุณภาพจดัท ารายงาน
การประเมินคุณภาพประจ าปี ร้อยละ
98.80 

  

มีแหล่งเรียนรู้ในการพฒันากรเรียนรู้
ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 98.80 
พฒันาสถานศึกษา จดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  วิสยัทศัน ์และ
จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ
98.80 
ฝ่ายการศึกษาปฐมวยับริหารจดัการ
องคก์รอยา่งมี รายการประสิทธิมี
แผนพฒันาการศึกษา วิเคราระห์ ภารกิจ 
ก าหนดมาตรฐาน แผนปฏิบติังา
ประจ าปี ติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมาย ร้อยละ  98.40 
โรงเรียนใชอ้  านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ  97.60 
โรงเรียนไดรั้บการปฏิบติัละไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก หาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการโดยฉนัทามติ ร้อยละ 
98.00 

 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     66 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมพฒันาจิตครู 
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 98.80 

ฝ่ายปฐมวยัมีการบริหาร
จดัโครงการ  กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตาม
นโยบายการศึกษา พฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหมี้ 
กิจกรรมไดส่้งเสริม
สนบัสนุนใหบุ้คลากร 
 ปฏิบติักิจกรรมเก่ียวกบั
ศาสนาท่ีตนนบัถือ ในวนั
ส าคญัต่างๆทางศาสนา 
หรือการท าความดีต่างๆ 
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา บุคลากร
ไดรั้บการพฒันาดา้นจิตใจ  
สร้างแรงผลกัดนัในการ
พฒันาตนเอง เดก็ รวมทั้ง
สถานศึกษาอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 
 

 กิจกรรมพฒันาจิต
ครู งานบริหารฝ่าย
ปฐมวยั  
คิดเป็นร้อยละ   
98.62   อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 
 
 

ผูบ้ริหารเขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษา ปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์
ภาวะผูน้  าและความคิด ริเร่ิมท่ีเนน้
การพฒันาเดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
การประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา  ร้อยละ 98.40 
บริหารจดัการจดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย
การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 
98.80 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 99.20 
ใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหาร การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 98.00 
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ร้อยละ 
98.40 
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง ก าหนด มาตรฐาน 
จดัท า ด าเนินการตาม แผนพฒันา 
ร้อยละ 98.80 

 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     67 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมพฒันาจิตครู 
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใชใ้น
การบริหารติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอกมา
วางแผนพฒันาคุณภาพจดัท ารายงาน
การประเมินคุณภาพประจ าปี ร้อยละ
98.40 

  

มีแหล่งเรียนรู้ในการพฒันากรเรียนรู้
ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 98.80 
พฒันาสถานศึกษา จดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  วิสยัทศัน ์และ
จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ
99.20 
ฝ่ายการศึกษาปฐมวยับริหารจดัการ
องคก์รอยา่งมี รายการประสิทธิมี
แผนพฒันาการศึกษา วิเคราระห์ ภารกิจ 
ก าหนดมาตรฐาน แผนปฏิบติังา
ประจ าปี ติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมาย ร้อยละ  98.40 
โรงเรียนใชอ้  านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ  98.80 
โรงเรียนไดรั้บการปฏิบติัละไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก หาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการโดยฉนัทามติ ร้อยละ 
98.00 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองใหม่   
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 98.80 

กจิกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองใหม่  ใช้
หลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มลูการ
ประเมินผลหรือการวิจยั
เป็นฐานคิดทั้งดา้น
วิชาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การ
จดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา 
พฒันาสถานศึกษา จดั
โครงการ กิจกรรมพฒันา
เดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  
วิสยัทศัน์ และจุดเนน้การ
จดัการศึกษาปฐมวยั 

การจดักิจกรรม 
ปฐมนิเทศ
ผูป้กครองใหม่ 
ระดบัการศึกษา
ปฐมวยั   งาน
บริหารฝ่ายปฐมวยั  
คิดเป็นร้อยละ   
98.65  อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูง
มากกวา่ 
 

ผูบ้ริหารเขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษา ปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์
ภาวะผูน้  าและความคิด ริเร่ิมท่ีเนน้
การพฒันาเดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
การประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา  ร้อยละ 98.40 
บริหารจดัการจดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย
การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 
98.80 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 98.80 
ใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหาร การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 98.80 
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ร้อยละ 
98.80 
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง ก าหนด มาตรฐาน 
จดัท า ด าเนินการตาม แผนพฒันา 
ร้อยละ 98.40 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองใหม่   
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใชใ้น
การบริหารติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอกมา
วางแผนพฒันาคุณภาพจดัท ารายงาน
การประเมินคุณภาพประจ าปี ร้อยละ
98.40 

  

มีแหล่งเรียนรู้ในการพฒันากรเรียนรู้
ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 98.80 
พฒันาสถานศึกษา จดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  วิสยัทศัน ์และ
จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ
99.40 
ฝ่ายการศึกษาปฐมวยับริหารจดัการ
องคก์รอยา่งมี รายการประสิทธิมี
แผนพฒันาการศึกษา วิเคราระห์ ภารกิจ 
ก าหนดมาตรฐาน แผนปฏิบติังา
ประจ าปี ติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมาย ร้อยละ  98.80 
โรงเรียนใชอ้  านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ  98.40 
โรงเรียนไดรั้บการปฏิบติัละไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก หาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการโดยฉนัทามติ ร้อยละ 
98.80 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันผู้ปกครองพบ
ครู งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัย   

ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 98.80 

กจิกรรมวันผู้ปกครองพบ
ครู งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัยใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม
และใชข้อ้มลูการ
ประเมินผลหรือการวิจยั
เป็นฐานคิดทั้งดา้น
วิชาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การ
จดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา 
พฒันาสถานศึกษา จดั
โครงการ กิจกรรมพฒันา
เดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  
วิสยัทศัน์ และจุดเนน้การ
จดัการศึกษาปฐมวยั 
 

กจิกรรมวัน
ผู้ปกครองพบครู 
งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัย ระดบั
การศึกษาปฐมวยั   
งานบริหารฝ่าย
ปฐมวยั  คิดเป็น
ร้อยละ   98.58  อยู่
ในระดบัคุณภาพ  
สูงมากกวา่ 
 

ผูบ้ริหารเขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษา ปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์
ภาวะผูน้  าและความคิด ริเร่ิมท่ีเนน้
การพฒันาเดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
การประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา  ร้อยละ 98.40 
บริหารจดัการจดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย
การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 
98.80 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 98.40 
ใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหาร การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 98.80 
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ร้อยละ 
98.40 
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง ก าหนด มาตรฐาน 
จดัท า ด าเนินการตาม แผนพฒันา 
ร้อยละ 98.40 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันผู้ปกครองพบ
ครู งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัย   

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใชใ้น
การบริหารติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอกมา
วางแผนพฒันาคุณภาพจดัท ารายงาน
การประเมินคุณภาพประจ าปี ร้อยละ
98.40 

  

มีแหล่งเรียนรู้ในการพฒันากรเรียนรู้
ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 98.80 
พฒันาสถานศึกษา จดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  วิสยัทศัน ์และ
จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ
99.40 
ฝ่ายการศึกษาปฐมวยับริหารจดัการ
องคก์รอยา่งมี รายการประสิทธิมี
แผนพฒันาการศึกษา วิเคราระห์ ภารกิจ 
ก าหนดมาตรฐาน แผนปฏิบติังา
ประจ าปี ติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมาย ร้อยละ  98.80 
โรงเรียนใชอ้  านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ  98.40 
โรงเรียนไดรั้บการปฏิบติัละไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก หาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการโดยฉนัทามติ ร้อยละ 
98.80 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมประกนัคุณภาพ
ภายใน 
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 99.20 

ฝ่ายปฐมวยัมีการ
บริหารงานและจดั
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ความร่วมมือระหวา่ง
ชุมชนและ โรงเรียนการ
จดัองคก์รโครงสร้าง 
ระบบบริหารครบวงจร
พฒันาบุคลากร มี
คุณธรรม จริยธรรมมี
คุณวฒิุ มีภาวะผูน้  า พฒันา
ตนเองเสมอ  
 

จดักิจกรรมประกนั
คุณภาพภายใน  
งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัย   คิดเป็น
ร้อยละ    99.53 
อยูใ่นระดบั   
คุณภาพ   
สูงมากกวา่ 
 

ผูบ้ริหารเขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษา ปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์
ภาวะผูน้  าและความคิด ริเร่ิมท่ีเนน้
การพฒันาเดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
การประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา  ร้อยละ 100 
บริหารจดัการจดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย
การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 
100 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 98.40 
ใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหาร การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 99.20 
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ร้อยละ 
98.80 
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง ก าหนด มาตรฐาน 
จดัท า ด าเนินการตาม แผนพฒันา 
ร้อยละ 100 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมประกนัคุณภาพ
ภายใน 
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใชใ้น
การบริหารติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอกมา
วางแผนพฒันาคุณภาพจดัท ารายงาน
การประเมินคุณภาพประจ าปี ร้อยละ
99.20 

  

มีแหล่งเรียนรู้ในการพฒันากรเรียนรู้
ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 98.80 
พฒันาสถานศึกษา จดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  วิสยัทศัน ์และ
จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ
100 
ฝ่ายการศึกษาปฐมวยับริหารจดัการ
องคก์รอยา่งมี รายการประสิทธิมี
แผนพฒันาการศึกษา วิเคราระห์ ภารกิจ 
ก าหนดมาตรฐาน แผนปฏิบติังา
ประจ าปี ติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมาย ร้อยละ  100 
โรงเรียนใชอ้  านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ  100 
โรงเรียนไดรั้บการปฏิบติัละไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก หาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการโดยฉนัทามติ ร้อยละ 100 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมเปิดโลกเรียนรู้ 
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 99.20 

ฝ่ายปฐมวยัมีการบริหาร
จดัโครงการ  กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตาม
นโยบายการศึกษา พฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพ  กิจกรรม
ไดส่้งเสริมใหค้รูจดั
ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งส่ิงอ  านวยความ
สะดวกในการพฒันาเดก็ 
อยา่งรอบดา้น 
 

กิจกรรมเปิดโลก
เรียนรู้ งานบริหาร
ฝ่ายปฐมวยั 
 คิดเป็นร้อยละ   
98.52   อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

 

ผูบ้ริหารเขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษา ปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์
ภาวะผูน้  าและความคิด ริเร่ิมท่ีเนน้
การพฒันาเดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
การประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา  ร้อยละ 98.00 
บริหารจดัการจดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย
การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 
98.80 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 98.40 
ใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหาร การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 98.40 
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ร้อยละ 
98.80 
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง ก าหนด มาตรฐาน 
จดัท า ด าเนินการตาม แผนพฒันา 
ร้อยละ 98.00 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมเปิดโลกเรียนรู้ 
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใชใ้น
การบริหารติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอกมา
วางแผนพฒันาคุณภาพจดัท ารายงาน
การประเมินคุณภาพประจ าปี ร้อยละ
98.40 

  

มีแหล่งเรียนรู้ในการพฒันากรเรียนรู้
ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 98.20 
พฒันาสถานศึกษา จดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  วิสยัทศัน ์และ
จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ
98.80 
ฝ่ายการศึกษาปฐมวยับริหารจดัการ
องคก์รอยา่งมี รายการประสิทธิมี
แผนพฒันาการศึกษา วิเคราระห์ ภารกิจ 
ก าหนดมาตรฐาน แผนปฏิบติังา
ประจ าปี ติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมาย ร้อยละ  98.00 
โรงเรียนใชอ้  านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ  98.80 
โรงเรียนไดรั้บการปฏิบติัละไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก หาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการโดยฉนัทามติ ร้อยละ 
98.40 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมซักซ้อมการใช้
เคร่ืองมอืดับเพลงิ    
งานบริหารฝ่ายปฐมวยั 

ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 99.60 

ฝ่ายปฐมวยัมีการบริหาร 
งานและจดัการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความ
ร่วมมือระหวา่งชุมชน ครู
จดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการ
เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา    
ผูบ้ริหารเขา้ใจ ปรัชญาและ
หลกัการจดัการศึกษา 
ปฐมวยั โดยการจดักิจกรรม
ซกัซอ้มการใชเ้คร่ืองมือ
ดบัเพลิง  กิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนตามนโยบาย
การศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ    
เพื่อใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้และ
เขา้ใจสามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดเ้บ้ืองตน้ เป็น
แหล่งเรียนรู้ในการ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 
ท่ีสูงข้ึน 
 

กิจกรรมซกัซอ้มการ
ใชเ้คร่ืองมือดบัเพลิง   
งานบริหารฝ่าย
ปฐมวยัคิดเป็นร้อย
ละ   99.48   อยูใ่น
ระดบัคุณภาพ  สูง
กวา่มาก 

ผูบ้ริหารเขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษา ปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์
ภาวะผูน้  าและความคิด ริเร่ิมท่ีเนน้
การพฒันาเดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
การประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา  ร้อยละ 99.60 
บริหารจดัการจดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย
การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 
99.20 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 99.20 
ใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหาร การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 99.20 
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ร้อยละ 
99.60 
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง ก าหนด มาตรฐาน 
จดัท า ด าเนินการตาม แผนพฒันา 
ร้อยละ 99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมซักซ้อมการใช้
เคร่ืองมอืดับเพลงิ    
งานบริหารฝ่ายปฐมวยั 

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใชใ้น
การบริหารติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอกมา
วางแผนพฒันาคุณภาพจดัท ารายงาน
การประเมินคุณภาพประจ าปี ร้อยละ
99.20 

  

มีแหล่งเรียนรู้ในการพฒันากรเรียนรู้
ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 99.60 
พฒันาสถานศึกษา จดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  วิสยัทศัน ์และ
จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ
99.60 
ฝ่ายการศึกษาปฐมวยับริหารจดัการ
องคก์รอยา่งมี รายการประสิทธิมี
แผนพฒันาการศึกษา วิเคราระห์ ภารกิจ 
ก าหนดมาตรฐาน แผนปฏิบติังา
ประจ าปี ติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมาย ร้อยละ  99.60 
โรงเรียนใชอ้  านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ  99.60 
โรงเรียนไดรั้บการปฏิบติัละไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก หาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการโดยฉนัทามติ ร้อยละ 
99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมคุณภาพช้ันเรียน 
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 99.20 

ฝ่ายปฐมวยัมีการบริหาร
จดัโครงการ  กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตาม
นโยบายการศึกษา พฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพ  กิจกรรม
ไดส่้งเสริมใหค้รูจดั
ส่ิงแวดลอ้มภายใน
หอ้งเรียน แหล่งเรียนรู้
และส่ิงอ านวยความ
สะดวก ในการพฒันาเดก็ 
อยา่งรอบดา้น 
 

กิจกรรมคุณภาพ
ชั้นเรียน งาน
บริหารฝ่ายปฐมวยั 
คิดเป็นร้อยละ   
98.55   อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

ผูบ้ริหารเขา้ใจ ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษา ปฐมวยั  มีวิสัยทศัน ์
ภาวะผูน้  าและความคิด ริเร่ิมท่ีเนน้
การพฒันาเดก็ปฐมวยัใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
การประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการให้
ค  าแนะน าค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา  ร้อยละ 98.00 
บริหารจดัการจดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย
การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 
98.80 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 98.40 
ใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหาร การจดัการ
ศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 98.80 
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ร้อยละ 
99.20 
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง ก าหนด มาตรฐาน 
จดัท า ด าเนินการตาม แผนพฒันา 
ร้อยละ 98.00 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมคุณภาพช้ันเรียน 
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   

มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใชใ้น
การบริหารติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอกมา
วางแผนพฒันาคุณภาพจดัท ารายงาน
การประเมินคุณภาพประจ าปี ร้อยละ
98.40 

  

มีแหล่งเรียนรู้ในการพฒันากรเรียนรู้
ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา 
ร้อยละ 99.20 
พฒันาสถานศึกษา จดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันาเดก็ใหผ้ลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย ปรัญชา  วิสยัทศัน ์และ
จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ
98.40 
ฝ่ายการศึกษาปฐมวยับริหารจดัการ
องคก์รอยา่งมี รายการประสิทธิมี
แผนพฒันาการศึกษา วิเคราระห์ ภารกิจ 
ก าหนดมาตรฐาน แผนปฏิบติังา
ประจ าปี ติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ปฏิบติังาน ใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุ 
เป้าหมาย ร้อยละ  98.00 
โรงเรียนใชอ้  านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ  98.40 
โรงเรียนไดรั้บการปฏิบติัละไดรั้บการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก หาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการโดยฉนัทามติ ร้อยละ 
98.00 

 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     80 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวิเคราะห์
ปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษาเด็กปฐมวัย   
งานหลกัสูตร 

มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
คิดเป็นร้อยละ 99.60 

ฝ่ายปฐมวยัมีการ
บริหารงานและจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้
จากแหล่งภมิูปัญญา
ทอ้งถ่ินนกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัตามกิจกรรมมีการ
สนทนาโตต้อบแสดงออก
อยา่งมัน่ใจร่างกาย
แขง็แรงร่าเริงแจ่มใส มี
มนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น
และจดับรรยากาศทั้งใน
และนอกสถานท่ีใหเ้กิด
การกระตุน้การเรียนรู้ 

กจิกรรมวิเคราะห์
ปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษาเด็ก
ปฐมวัย  งาน
หลกัสูตรการสอน        
คิดเป็นร้อยละ 
99.44    อยูใ่น
ระดบั   คุณภาพ  
สูงมากกวา่ 

พฒันางานและน าสู่การใชข้องหลกัสูตร 
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลคิดเป็นร้อยละ 99.20 
รายงานสรุปผลความตอ้งการ ของครู 
ผูป้กครองชุมชน เก่ียวกบัใชห้ลกัสูตร
ฝ่ายปฐมวยัคิดเป็นร้อยละ 99.20 
รายงานสรุปผลประเมิน การใช้
หลกัสูตรปฐมวยัคิดเป็นร้อยละ 99.20 

รายงาน สรุปผล การท าวิจยัและการน า
วิจยัไปใชข้องครู  ขอ้มูลและกลไก
สนบัสนุนการปฏิบติังานเพื่อความ
คุม้ค่าคิดเป็นร้อยละ100 

 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวิจัย 
งานหลกัสูตร 

มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
คิดเป็นร้อยละ 99.60 

ฝ่ายปฐมวยั มีหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน พฒันางานและ
น าสู่การใชข้องหลกัสูตร
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผลมีการ
รายงานสรุปผลความตอ้งการ 
 ของครู ผูป้กครองชุมชน 
เก่ียวกบัใชห้ลกัสูตรฝ่าย
ปฐมวยั  และน า รายงาน 
สรุปผล การท าวิจยัและการ
น าวิจยัไปใชข้องครู  ขอ้มูล
และกลไกสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานเพื่อความคุม้ค่า  

สรุปการจดักิจกรรม
วจิยัในชั้นเรียน   
งานหลกัสูตร  
คิดเป็นร้อยละ  
99.60 

พฒันางานและน าสู่การใชข้องหลกัสูตร 
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลคิดเป็นร้อยละ 99.60 
รายงานสรุปผลความตอ้งการ ของครู 
ผูป้กครองชุมชน เก่ียวกบัใชห้ลกัสูตร
ฝ่ายปฐมวยัคิดเป็นร้อยละ 99.60 
รายงานสรุปผลประเมิน การใช้
หลกัสูตรปฐมวยัคิดเป็นร้อยละ 99.60 

รายงาน สรุปผล การท าวิจยัและการน า
วิจยัไปใชข้องครู  ขอ้มูลและกลไก
สนบัสนุนการปฏิบติังานเพื่อความ
คุม้ค่าคิดเป็นร้อยละ 99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมแบบฝึกทักษะ
เด็กปฐมวัย งานจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบ
ทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สงัคมและสติปัญญา ท่ีมีคุณภาพ   
คิดเป็นร้อยละ  99.20 

นกัเรียนสร้างสรรค์
ผลงานท่ีแปลกใหม่ 
หลากหลายตามความคิด
ของตนเองนกัเรียนบอก
เล่าเร่ืองราวตามเก่ียวกบั
ผลงานตามความคิด 
จินตนาการของตนเอง
นกัเรียนคิดและแกปั้ญหา
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งมีเหตุผลตามวยั
และไดท้บทวนทกัษะดา้น
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  
ภาษาองักฤษ  เสริม
ประสบการณ์ 

กจิกรรมแบบฝึก
ทักษะเด็กปฐมวัย     
งานหลกัสูตรการ
สอน        คิดเป็น
ร้อยละ  99.47   อยู่
ในระดบั   คุณภาพ  
สูงมากกวา่ 
 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น 
เหมาะสมตามวยั   คิดเป็นร้อยละ  
99.60 
ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรอง เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็   คิดเป็นร้อยละ  99.20 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง   คิดเป็น
ร้อยละ  100 
วางแผนจดักิจกรรมใหค้รูน าไป
พฒันาส่งเสริมเดก็   คิดเป็นร้อยละ  
99.20 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ / 
งาน / กิจกรรมให ้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการปฏิบติังานของฝ่าย
ปฐมวยั   คิดเป็นร้อยละ  99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมจัดประสบการณ์
ประจ าวัน กจิกรรมหลกั 6 
กจิกรรม  งานจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบ
ทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สงัคมและสติปัญญา ท่ีมีคุณภาพ 
ร้อยละ 99.60 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมจดัประสบการณ์
ประจ าวนั  
กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 
ท าใหค้รูมีแผนจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาการเดก็
ครบทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สงัคมและ
สติปัญญา ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เดก็ได้
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยการ
ลงมือปฏิบติั 
 

การจดักิจกรรมจดั
ประสบการณ์
ประจ าวนั กิจกรรม
หลกั 6 กิจกรรม  
คิดเป็นร้อย  99.31  
อยูใ่นระดบั   
คุณภาพ  สูง
มากกวา่ 
 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น 
เหมาะสมตามวยั  ร้อยละ 99.20 
ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรอง เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ ร้อยละ 99.20 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  
ร้อยละ 99.20 
วางแผนจดักิจกรรมใหค้รูน าไป
พฒันาส่งเสริมเดก็ ร้อยละ 99.20 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ / 
งาน / กิจกรรมให ้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการปฏิบติังานของฝ่าย
ปฐมวยั ร้อยละ  99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมสอนเสริมเยน็
งานจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบ
ทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สงัคมและสติปัญญา ท่ีมีคุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมจดัประสบการณ์
ประจ าวนั  
กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 
ท าใหค้รูมีแผนจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาการเดก็
ครบทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สงัคมและ
สติปัญญา ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เดก็ได้
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยการ
ลงมือปฏิบติั 

 

กิจกรรมสอนเสริม
ตอนเยน็งานจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ    99.60 
อยูใ่นระดบั   
คุณภาพ   
สูงมากกวา่ 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น 
เหมาะสมตามวยั คิดเป็นร้อยละ 
99.60 
ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรอง เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ คิดเป็นร้อยละ 99.20 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
คิดเป็นร้อยละ 98.80 
ฝ่ายปฐมวยัมีการวางแผนจดั
กิจกรรมใหค้รูน าไปพฒันา
ส่งเสริมเดก็ คิดเป็นร้อยละ 100 
มีการสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ / งาน / กิจกรรมใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 
100 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมสอนเสริม 
วันเสาร์ 
งานจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบ
ทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สงัคมและสติปัญญา ท่ีมีคุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมจดัประสบการณ์
ประจ าวนั  
กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 
ท าใหค้รูมีแผนจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาการเดก็
ครบทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สงัคมและ
สติปัญญา ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เดก็ได้
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยการ
ลงมือปฏิบติั 

 

กิจกรรมสอนเสริม
วนัเสาร์งานจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ    99.40 
อยูใ่นระดบั   
คุณภาพ   
สูงมากกวา่ 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น 
เหมาะสมตามวยั คิดเป็นร้อยละ 
100 
ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรอง เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ คิดเป็นร้อยละ 98.40 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
คิดเป็นร้อยละ 98.00 
ฝ่ายปฐมวยัมีการวางแผนจดั
กิจกรรมใหค้รูน าไปพฒันา
ส่งเสริมเดก็ คิดเป็นร้อยละ 100 
มีการสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ / งาน / กิจกรรมใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     85 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมสอนเสริม 
ภาคฤดูร้อน 
งานจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบ
ทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สงัคมและสติปัญญา ท่ีมีคุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมจดัประสบการณ์
ประจ าวนั  
กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 
ท าใหค้รูมีแผนจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาการเดก็
ครบทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สงัคมและ
สติปัญญา ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เดก็ได้
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยการ
ลงมือปฏิบติั 

 

กิจกรรมสอนเสริม
ภาคฤดูร้อนงานจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ    99.53 
อยูใ่นระดบั   
คุณภาพ   
สูงมากกวา่ 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น 
เหมาะสมตามวยั คิดเป็นร้อยละ 
100 
ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรอง เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ คิดเป็นร้อยละ 99.20 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
คิดเป็นร้อยละ 98.80 
ฝ่ายปฐมวยัมีการวางแผนจดั
กิจกรรมใหค้รูน าไปพฒันา
ส่งเสริมเดก็ คิดเป็นร้อยละ 100 
มีการสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ / งาน / กิจกรรมใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 
99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมสอนเสริม 
DAY  CARE 
งานจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบ
ทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สงัคมและสติปัญญา ท่ีมีคุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมจดัประสบการณ์
ประจ าวนั  
กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 
ท าใหค้รูมีแผนจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาการเดก็
ครบทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สงัคมและ
สติปัญญา ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เดก็ได้
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยการ
ลงมือปฏิบติั 

 

กิจกรรมสอนเสริม
day care งานจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ    99.46 
อยูใ่นระดบั   
คุณภาพ   
สูงมากกวา่ 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น 
เหมาะสมตามวยั คิดเป็นร้อยละ 
99.20 
ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรอง เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ คิดเป็นร้อยละ 99.20 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
คิดเป็นร้อยละ 98.80 
ฝ่ายปฐมวยัมีการวางแผนจดั
กิจกรรมใหค้รูน าไปพฒันา
ส่งเสริมเดก็ คิดเป็นร้อยละ 99.60 
มีการสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ / งาน / กิจกรรมใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบติังาน
ของฝ่ายปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 
100 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมแบบฝึกทักษะ
เด็กปฐมวัย  
งานจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบทั้ง 4 ดา้น 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ท่ีมีคุณภาพ   คิดเป็นร้อย
ละ  99.20 

นกัเรียนสร้างสรรค์
ผลงานท่ีแปลกใหม่ 
หลากหลายตามความคิด
ของตนเองนกัเรียนบอก
เล่าเร่ืองราวตามเก่ียวกบั
ผลงานตามความคิด 
จินตนาการของตนเอง
นกัเรียนคิดและแกปั้ญหา
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งมีเหตุผลตามวยั
และไดท้บทวนทกัษะดา้น
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  
ภาษาองักฤษ  เสริม
ประสบการณ์ 

กจิกรรมแบบฝึก
ทักษะเด็กปฐมวัย     
งานหลกัสูตรการ
สอน        คิดเป็น
ร้อยละ  99.47   อยู่
ในระดบั   คุณภาพ  
สูงมากกวา่ 
 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น 
เหมาะสมตามวยั   คิดเป็นร้อยละ  
99.60 
ครูจดัท าสารนิทศันแ์ละน ามา
ไตร่ตรอง เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการ
พฒันาเดก็   
 คิดเป็นร้อยละ  99.20 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง   คิดเป็นร้อย
ละ  100 
วางแผนจดักิจกรรมใหค้รูน าไป
พฒันาส่งเสริมเดก็   คิดเป็นร้อยละ  
99.20 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ / 
งาน / กิจกรรมให ้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการปฏิบติังานของฝ่าย
ปฐมวยั   คิดเป็นร้อยละ  99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมรายงานผลการ
ประเมินพฒันาการเด็ก
รายบุคคลพฒันาการ 4 
ด้าน    งานวัดและ
ประเมินผล 

มีการวางแผนและจดัระบบการ
ประเมินพฒันาการเดก็ท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
ร้อยละ 98.40 

ฝ่ายปฐมวยัมีการ
บริหารงานและจดั
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและมีการ
ติดตาม บนัทึกพฒันาการ
เดก็อยา่งสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง และน าผลการ
ประเมินไปพฒันาแนว
ทางการจดัประสบการณ์ 

กิจกรรมประเมิน
พฒันาการเดก็
รายบุคคล
พฒันาการ 4 ดา้น    
คิดเป็นร้อยละ   
98.72  อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

มีการติดตาม บนัทึก และประเมิน
พฒันาการของเดก็อยา่งสม ่าเสมอ
ต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ร้อยละ 98.40 
มีการน าผลการประเมินพฒันาการ
เดก็ทุกดา้นไปใชเ้พื่อการพฒันา
เดก็และพฒันาแนวทางการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 
99.20  
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วน
ร่วมในการวางแผนน าผลประเมิน
ไปพฒันาเดก็  ร้อยละ 98.40 
มีการจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ ร้อยละ 99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมรายงานผลการ
ประเมินพฒันาการเด็ก
รายบุคคล ของ  
สมศ.  งานวัดและ
ประเมินผล 

มีการวางแผนและจดัระบบการ
ประเมินพฒันาการเดก็ท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
ร้อยละ 98.40 

ฝ่ายปฐมวยัมีการ
บริหารงานและจดั
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและมีการ
ติดตาม บนัทึกพฒันาการ
เดก็อยา่งสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง และน าผลการ
ประเมินไปพฒันาแนว
ทางการจดัประสบการณ์ 
 

กิจกรรมรายงานผล
การประเมิน
พฒันาการเดก็
รายบุคคล ของ  
สมศ.        
คิดเป็นร้อยละ   
98.56  อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

มีการติดตาม บนัทึก และประเมิน
พฒันาการของเดก็อยา่งสม ่าเสมอ
ต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ร้อยละ 98.80 
มีการน าผลการประเมินพฒันาการ
เดก็ทุกดา้นไปใชเ้พื่อการพฒันา
เดก็และพฒันาแนวทางการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 
98.40  
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วน
ร่วมในการวางแผนน าผลประเมิน
ไปพฒันาเดก็  ร้อยละ 99.20 
มีการจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ ร้อยละ 98.00 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมสมุดบัญชี
เรียกช่ือ    งานวัดและ
ประเมินผล 

มีการวางแผนและจดัระบบการ
ประเมินพฒันาการเดก็ท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
ร้อยละ 100 

ฝ่ายปฐมวยัมีการ
บริหารงานและจดั
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและมีการ
ติดตาม บนัทึกพฒันาการ
เดก็อยา่งสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง และน าผลการ
ประเมินไปพฒันาแนว
ทางการจดัประสบการณ์ 

กิจกรรมสมุดบญัชี
เรียกช่ือ    งานวดั
และประเมินผล  
คิดเป็นร้อยละ   
99.12  อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

มีการติดตาม บนัทึก และประเมิน
พฒันาการของเดก็อยา่งสม ่าเสมอ
ต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ร้อยละ 99.20 
มีการน าผลการประเมินพฒันาการ
เดก็ทุกดา้นไปใชเ้พื่อการพฒันา
เดก็และพฒันาแนวทางการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 
98.80  
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วน
ร่วมในการวางแผนน าผลประเมิน
ไปพฒันาเดก็  ร้อยละ 98.40 
มีการจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ ร้อยละ 99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมรายงานผลการ
ประเมินพฒันาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก)           
งานวัดและประเมนิผล 

มีการวางแผนและจดัระบบการ
ประเมิน 
พฒันาการเดก็ท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ร้อยละ 98.00 

ฝ่ายปฐมวยัมีการ
บริหารงานและจดั
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและมีการ
ติดตาม บนัทึกพฒันาการ
เดก็อยา่งสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง และน าผลการ
ประเมินไปพฒันาแนว
ทางการจดัประสบการณ์ 
 

กิจกรรมรายงาน
ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมดุพก)          
คิดเป็นร้อยละ   
98.56  อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

มีการติดตาม บนัทึก และประเมิน
พฒันาการของเดก็อยา่งสม ่าเสมอ
ต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ร้อยละ 98.80 
มีการน าผลการประเมินพฒันาการ
เดก็ทุกดา้นไปใชเ้พื่อการพฒันา
เดก็และพฒันาแนวทางการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 
98.40  
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วน
ร่วมในการวางแผนน าผลประเมิน
ไปพฒันาเดก็  ร้อยละ 98.40 
มีการจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ ร้อยละ  99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวัดผล (สอบ)    
งานวัดและประเมนิผล 

มีการวางแผนและจดัระบบการ
ประเมิน 
พฒันาการเดก็ท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ร้อยละ 99.20 

ฝ่ายปฐมวยัมีการ
บริหารงานและจดั
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและมีการ
ติดตาม บนัทึกพฒันาการ
เดก็อยา่งสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง และน าผลการ
ประเมินไปพฒันาแนว
ทางการจดัประสบการณ์ 
 

กจิกรรมวัดผล 
(สอบ)   คิดเป็น
ร้อยละ   98.80   
อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก มีการติดตาม บนัทึก และประเมิน

พฒันาการของเดก็อยา่งสม ่าเสมอ
ต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ร้อยละ 98.80 
มีการน าผลการประเมินพฒันาการ
เดก็ทุกดา้นไปใชเ้พื่อการพฒันา
เดก็และพฒันาแนวทางการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 
98.80  
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วน
ร่วมในการวางแผนน าผลประเมิน
ไปพฒันาเดก็  ร้อยละ 98.80 
มีการจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ ร้อยละ  98.40 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรม แฟ้มสะสมงาน 
Port Folio เด็กปฐมวัย  
งานวัดผลและประเมินผล 

มีการวางแผนและจดัระบบการ
ประเมินพฒันาการเดก็ท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คิดเป็น
ร้อยละ   99.20 

นกัเรียนไดรั้บการ
ประเมินพฒันาการอยา่ง
ต่อเน่ืองเดก็ช่ืนชมและ
ภมิูใจในผลงานของ
ตนเองท่ีไดล้งมือปฏิบติั
จริง มีขอ้มลูข่าวสาร
ใหก้บัผูป้กครองในการ
เรียนรู้พฒันาการของบุตร
หลานของตนเองผูเ้รียน มี
การส่งต่อขอ้มลูอยา่งเป็น
ระบบเดก็ไดรู้้จกัเกบ็
รวบรวมผลงานของ
ตนเอง 

กจิกรรมแฟ้ม
สะสมงาน PORT 
FOLIO  เด็ก
ปฐมวัย  งานวัดผล
และประเมินผล                     
คิดเป็นร้อยละ   
98.80     อยูใ่น
ระดบั   คุณภาพ  
สูงมากกวา่ 
 

มีการ.ติดตาม บนัทึก และประเมิน
พฒันาการของเดก็อยา่งสม ่าเสมอ
ต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  
คิดเป็นร้อยละ   98.40 
มีการน าผลการประเมินพฒันาการ
เดก็ทุกดา้นไปใชเ้พื่อการพฒันา
เดก็และพฒันาแนวทางการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้  คิดเป็น
ร้อยละ   99.20 
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วน
ร่วมในการวางแผนน าผลประเมิน
ไปพฒันาเดก็  คิดเป็นร้อยละ   
98.80 
มีการจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ คิดเป็นร้อยละ   98.40 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรม ยนิดีกบับัณฑติ
น้อยเด็กปฐมวัย 
งานวัดผลและประเมินผล 

มีการวางแผนและจดัระบบการประเมิน
พฒันาการเดก็ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คิดเป็นร้อย
ละ99.20 

แสดงความยนิดีใหก้บั
นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา
ในระดบัการศึกษาปฐมวยั
ปีท่ี 3  เป็นก าลงัใจใหแ้ก่
นกัเรียนในการเขา้ศึกษา
ต่อระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิด
ความภาคภมิูใจใน
ความส าเร็จของตนเอง 
 

กิจกรรม ยนิดีกบั
บณัฑิตนอ้ยเดก็
ปฐมวยั 
งานวดัผลและ
ประเมินผล 
 คิดเป็นร้อยละ
99.04 อยูใ่นระดบั   
คุณภาพ   
สูงมากกวา่ 

มีการ.ติดตาม บนัทึก และประเมิน
พฒันาการของเดก็อยา่งสม ่าเสมอ
ต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  
คิดเป็นร้อยละ 98.60 
มีการน าผลการประเมินพฒันาการเดก็
ทุกดา้นไปใชเ้พื่อการพฒันาเดก็และ
พฒันาแนวทางการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 99.20 
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมใน
การวางแผนน าผลประเมินไปพฒันา
เดก็คิดเป็นร้อยละ  98.40 
มีการจดัท าสารนิทศันแ์ละน ามา
ไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชนใ์นการ
พฒันาเดก็ คิดเป็นร้อยละ 98.80 

 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

งานนิเทศ มีการนิเทศการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ   คิดเป็นร้อยละ 
98.80 

ครูมีความรู้และเขา้ใจ
หลกัการนิเทศ  มีความ
มุ่งมัน่และอุทิศตนในการ
สอนและพฒันาเดก็  ครูจดั
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ท่ีมุ่งเนน้เดก็เป็นส าคญั มี
ผลงานวจิยัเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็กอยา่งต่อเน่ือง 
กิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งครูกบัเพื่อนครู 

งานนิเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 95.07     อยู่
ในระดบั   คุณภาพ  
สูงมากกวา่ มีการนิเทศการสอนท่ีมี

ประสิทธิผล คิดเป็นร้อยละ 99.20 
สารสนเทศน าผลการนิเทศการ
สอนของครูมาสรุป คิดเป็นร้อยละ 
99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมค่ายธรรม  
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  98.00 

เดก็ปฐมวยัไดรั้บปลูกฝัง
คุณธรรม – จริยธรรมเป็น
รากฐานของการด าเนินชีวติ   
เป็นการเพาะบ่มใหเ้ดก็เป็น
คนดี  มีความสุข  และ
สามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัและอยูก่บั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
เดก็ปฏิบติัตนตามแบบอยา่ง
ท่ีดีของความเป็นไทย เด็ก
น าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัฝึกสมาธิและ
มีสติในการด ารงชีวติ 

กจิกรรมค่ายธรรม  
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
คิดเป็นร้อยละ     
98.10 อยูใ่นระดบั  
คุณภาพ  สูงมากกวา่ 
 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์จิตใจ  
คิดเป็นร้อยละ     97.20 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม คิดเป็นร้อยละ  98.40 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ   98.80 

 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมคอมพวิเตอร์  
งานพฒันาศักยภาพ
นักเรียน   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย   คิดเป็นร้อยละ  97.60      

จดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย   
อารมณ์ จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญา     

จัดกจิกรรม
คอมพวิเตอร์   
งานพฒันา
ศักยภาพนักเรียน  
คิดเป็นร้อยละ  
97.50  อยู่ในระดับ   
คุณภาพ  สูง
มากกว่า 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ    
คิดเป็นร้อยละ   98.00    
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม   คิดเป็นร้อยละ 97.20   
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา    คิดเป็นร้อยละ  97.20  
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมรักการอ่าน   
งานพฒันาศักยภาพ
นักเรียน   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย   คิดเป็นร้อยละ  97.60      

จดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย   
อารมณ์ จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญา     

จัดกจิกรรมรักการ
อ่าน  งานพฒันา
ศักยภาพนักเรียน  
คิดเป็นร้อยละ  
97.70  อยู่ในระดับ   
คุณภาพ  สูง
มากกว่า 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ   คิดเป็นร้อยละ   
98.00    
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม   คิดเป็นร้อยละ 97.20   
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา    คิดเป็นร้อยละ  98.00 

 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมพฤหัสหรรษา   
งานพฒันาศักยภาพ
นักเรียน   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย   คิดเป็นร้อยละ  97.60      

จดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย   
อารมณ์ จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญา     

สรุปการจดั
กิจกรรมวนัพฤหสั
หรรษาเดก็ปฐมวยั 
งานพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน  คิดเป็น
ร้อยละ 98.30 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ   คิดเป็นร้อยละ   
98.00    
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม   คิดเป็นร้อยละ 97.20   
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา    คิดเป็นร้อยละ  98.00 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมคีย์บอร์ดเด็ก
ปฐมวัย  งานพฒันา
ศักยภาพนักเรียน   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  97.60 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ  
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  
97.50 
 

สรุปการจดั
กิจกรรมคียบ์อร์ด
เดก็ปฐมวยั  งาน
พฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 97.50  

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ  
97.20 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม  คิดเป็นร้อยละ  98.00 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  97.20 

 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทักษะ
ภาษาองักฤษเด็กปฐมวัย  
งานพฒันาศักยภาพ
นักเรียน   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  97.60 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ  
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  
97.60 
 

สรุปการจดั
กิจกรรมจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ทกัษะ
ภาษาองักฤษเดก็
ปฐมวยั งานพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 
97.60  

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ  
97.60 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม 
คิดเป็นร้อยละ  98.00 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  97.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมหนูน้อย
ประชาสัมพนัธ์ แผ่นพบั
สานสัมพนัธ์บ้านโรงเรียน 
วันเกดินักเรียนระดับ
การศึกษาปฐมวัย   
งานพฒันาศักยภาพ
นักเรียน   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  97.60 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ  
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  
97.80 
 

สรุปการจดั
กิจกรรมหนูนอ้ย
ประชาสมัพนัธ์ 
แผน่พบัสาน
สมัพนัธ์บา้น
โรงเรียน วนัเกิด
นกัเรียนระดบั
การศึกษาปฐมวยั  
งานพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 97.80 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ  
97.60 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม   คิดเป็นร้อยละ 98.00  
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  98.00 

 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมห้องสมุดเด็ก
ปฐมวัย   
งานพฒันาศักยภาพ
นักเรียน   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  97.60 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ  
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  
97.70 
 

สรุปการจดั
กิจกรรมหอ้งสมุด
เดก็ปฐมวยั งาน
พฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 97.70   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 
98.00  
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม   คิดเป็นร้อยละ 98.00 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  97.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมเลอืกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน   
งานพฒันาศักยภาพ
นักเรียน   

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 99.60 

เดก็ระดบัปฐมวยัไดรั้บ
การส่งเสริมพฒันาการ
ดา้นร่างกาย    อารมณ์- 
จิตใจ   สงัคม   และ
สติปัญญาท่ีสูงข้ึน จาก
การจดักิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนกัเรียน 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เดก็
มีพฒันาการท่ีสูงข้ึน 

กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
นกัเรียน  คิดเป็น
ร้อยละ  99.50    อยู่
ในระดบัคุณภาพ  
สูงกวา่มาก 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 
99.20 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม คิดเป็นร้อยละ 99.60 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา  คิดเป็นร้อยละ 99.60 

 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมเลอืกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน   
งานพฒันาศักยภาพ
นักเรียน   

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 99.60 

เดก็ระดบัปฐมวยัไดรั้บ
การส่งเสริมพฒันาการ
ดา้นร่างกาย    อารมณ์- 
จิตใจ   สงัคม   และ
สติปัญญาท่ีสูงข้ึน จาก
การจดักิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนกัเรียน 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เดก็
มีพฒันาการท่ีสูงข้ึน 

กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
นกัเรียน  คิดเป็น
ร้อยละ  99.50    อยู่
ในระดบัคุณภาพ  
สูงกวา่มาก 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 
99.20 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม คิดเป็นร้อยละ 99.60 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา  คิดเป็นร้อยละ 99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมสร้างศิลป์สู่
ปฐมวยั 
งานพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 98.80 

กิจกรรมไดส่้งเสริมให้
เดก็ไดรั้บการพฒันาครบ
ทั้ง 4 ดา้น ดา้นร่างกาย  
ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม
และดา้นสติปัญญา 

กิจกรรมสร้างศิลป์
สู่ปฐมวยั งาน
พฒันาศกัยภาพ คิด
เป็นร้อยละ   98.40   
อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 
98.00 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม คิดเป็นร้อยละ 98.00 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา  คิดเป็นร้อยละ 98.80 

 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมแข่งขนัทักษะ
ปฐมวัย  
งานพฒันาศักยภาพ
นักเรียน 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  98.40 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ  
สติปัญญา  
 

กิจกรรมแข่งขนั
ทกัษะปฐมวยั  งาน
พฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 98.80 
อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ  
98.80 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม 
คิดเป็นร้อยละ  98.40 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมซ่อมบ ารุงจัดซ้ือ  
ผลติเด็กปฐมวัย 
งานส่ือการเรียนรู้  

ครูฝ่ายปฐมวยัมีส่ือและวสัดุ
อุปกรณ์ ในการจดัประสบการณ์
และพฒันาเดก็ทั้ง  4 ดา้น คิดเป็น
ร้อยละ 98.80 

ครูฝ่ายปฐมวยั ไดจ้ดัท า
ส่ือ ท่ีหลากหลาย มีส่ือใช้
จดัการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมและเพียงพอใน
การพฒันาเดก็ครบทั้ง 4 
ดา้น   

กิจกรรมซ่อมบ ารุง
จดัซ้ือ ผลิตส่ือ เด็ก
ปฐมวยั งานส่ือการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ   98.67   อยูใ่น
ระดบัคุณภาพ  สูง
กวา่มาก 

ครูฝ่ายปฐมวยั ไดจ้ดัท าส่ือจดั
ประสบการณ์และมีส่ือท่ี
หลากหลายพฒันาเดก็ครบทั้ง  4 
ดา้น คิดเป็นร้อยละ 98.40  
ครูและเดก็ฝ่ายปฐมวยัมีส่ือและ
วสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
คิดเป็นร้อยละ 98.80 

 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมจัดซื้อเคร่ือง
เขยีน  วัสดุ  อุปกรณ์เด็ก
ปฐมวัย งานส่ือการเรียนรู้  

ครูฝ่ายปฐมวยัมีส่ือและวสัดุ
อุปกรณ์ ในการจดัประสบการณ์
และพฒันาเดก็ทั้ง  4 ดา้น คิดเป็น
ร้อยละ 98.40 

ครูฝ่ายปฐมวยั มีส่ือและ
วสัดุ อุปกรณ์ ท่ี
เอ้ืออ านวยในการจดัการ
เรียนการสอนและพฒันา
เดก็ครบทั้ง 4 ดา้นท่ี
เหมาะสมและเพียง 

กิจกรรมจดัซ้ือ
เคร่ืองเขียน วสัดุ  
อุปกรณ์เดก็ปฐมวยั 
งานส่ือการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ   
98.40   อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

ครูฝ่ายปฐมวยั ไดจ้ดัท าส่ือจดั
ประสบการณ์และมีส่ือท่ี
หลากหลายพฒันาเดก็ครบทั้ง  4 
ดา้น คิดเป็นร้อยละ 98.00 
ครูและเดก็ฝ่ายปฐมวยัมีส่ือและ
วสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
คิดเป็นร้อยละ 98.80 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมค่ายธรรม  
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ     98.00 

เดก็ปฐมวยัไดรั้บปลูกฝัง
คุณธรรม – จริยธรรมเป็น
รากฐานของการด าเนินชีวติ   
เป็นการเพาะบ่มใหเ้ดก็เป็น
คนดี  มีความสุข  และ
สามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัและอยูก่บั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
เดก็ปฏิบติัตนตามแบบอยา่ง
ท่ีดีของความเป็นไทย เด็ก
น าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัฝึกสมาธิและ
มีสติในการด ารงชีวติ 

กจิกรรมค่ายธรรม  
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คิดเป็นร้อยละ     
98.10 อยูใ่นระดบั  
คุณภาพ  สูง
มากกวา่ 
 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์จิตใจ คิดเป็นร้อยละ     
97.20 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม   คิดเป็นร้อยละ     98.40 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ     98.80 

 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมประกวดมารยาท    
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  99.20 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ  
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ   
98.90 
 

สรุปการจดั
กิจกรรมประกวด
มารยาท โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม   
งานพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 98.90  

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 
98.40 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม  คิดเป็นร้อยละ 99.20 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  98.80 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมห้องคุณธรรม-
จริยธรรม สมาธิ-สวด
มนต์  โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย   คิดเป็นร้อยละ  97.60   

จดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย   
อารมณ์ จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญา     

จัดกจิกรรมห้อง
คุณธรรม-
จริยธรรม สมาธิ-
สวดมนต์  
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม  คิดเป็น
ร้อยละ  97.90  อยู่
ในระดับ   คุณภาพ  
สูงมากกว่า 

โครงการส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์จิตใจ   คิดเป็นร้อยละ   
98.40    
โครงการ ส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม   คิดเป็นร้อยละ 97.60   
โครงการส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา    คิดเป็นร้อยละ  98.00   
 

 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมหนูน้อยนักออม 
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 92.20 

กิจกรรมไดส่้งเสริมให้
เดก็ไดรั้บการพฒันาครบ
ทั้ง 4 ดา้น ดา้นร่างกาย  
ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม
และดา้นสติปัญญา 

กิจกรรมหนูนอ้ย
นกัออม  โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คิดเป็น
ร้อยละ   98.30   อยู่
ในระดบัคุณภาพ  
สูงกวา่มาก 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 
99.20 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม คิดเป็นร้อยละ 98.00 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา  คิดเป็นร้อยละ 98.80 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมบริจาคส่ิงของ
เยีย่มผู้ด้อยโอกาส      
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  99.20 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ  
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ   
99.20 
 

สรุปการจดั
กิจกรรมบริจาค
ส่ิงของเยีย่ม
ผูด้อ้ยโอกาส     
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม   
งานพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 99.20    

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 
98.80  
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม 
คิดเป็นร้อยละ 99.20 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  99.60 

 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันหรรษา
มหาสงกรานต์               
โครงการวันส าคัญ            

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย  คิดเป็นร้อยละ   99.60  

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้นร่างกาย   ดา้น
อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา 

การจดักิจกรรมวนั
หรรษา
มหาสงกรานต ์  
โครงการวนัส าคญั   
คิดเป็นร้อย     
99.50   อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์และจิตใจ   
คิดเป็นร้อยละ     99.60 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม   
คิดเป็นร้อยละ   99.60 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา  คิดเป็นร้อยละ  99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันไหว้ครู              
โครงการวันส าคัญ            

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกายคิดเป็นร้อย
ละ    99.20  

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้นร่างกาย   ดา้น
อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา 

การจดักิจกรรมวนั
ไหวค้รู   โครงการ
วนัส าคญั    คิดเป็น
ร้อย  99.50  อยูใ่น
ระดบัคุณภาพ  สูง
กวา่มาก 

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  
คิดเป็นร้อยละ     99.60 
เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นสงัคมคิดเป็นร้อย
ละ    99.60 
เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นสติปัญญาคิดเป็น
ร้อยละ   99.60 

 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันฉลองนักบุญ
หลุยส์            
โครงการวันส าคัญ     

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกายคิดเป็นร้อย
ละ   99.20  

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้นร่างกาย   ดา้น
อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา 

การจดักิจกรรมวนั
ฉลองนกับุญหลุยส์    
โครงการวนัส าคญั   
คิดเป็นร้อยละ    
99.30   อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  
คิดเป็นร้อยละ  99.60 
เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นสงัคมคิดเป็นร้อย
ละ   98.80 
เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นสติปัญญาคิดเป็น
ร้อยละ  99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันเข้าพรรษา          
โครงการวันส าคัญ            

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย  คิดเป็น
ร้อยละ   99.20  

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้นร่างกาย   ดา้น
อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา 

การจดักิจกรรมวนั
เขา้พรรษา 
โครงการวนัส าคญั  
คิดเป็นร้อยละ    
99.40   อยูใ่นระดบั
คุณภาพ   สูงกวา่
มาก 

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  
คิดเป็นร้อยละ 99.20 
เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นสงัคม   คิดเป็นร้อย
ละ   99.60 
เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นสติปัญญา   คิดเป็น
ร้อยละ  99.60 

 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันพ่อแห่งชาติ      
โครงการวันส าคัญ     

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกายคิดเป็นร้อย
ละ   99.60  

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้นร่างกาย   ดา้น
อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา 

การจดักิจกรรมวนั
พอ่แห่งชาติ    
โครงการวนัส าคญั   
คิดเป็นร้อย   99.50   
อยูใ่นระดบั  
คุณภาพสูงกวา่มาก 

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  
คิดเป็นร้อยละ    99.20 
เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นสงัคมคิดเป็นร้อย
ละ   99.60 
เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นสติปัญญาคิดเป็น
ร้อยละ  99.60 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันลอยกระทง        
โครงการวันส าคัญ            

เดก็ไดรั้บการจดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย คิดเป็นร้อย
ละ 92.20 

กิจกรรมไดส่้งเสริมให้
เดก็ไดรั้บการพฒันาครบ
ทั้ง 4 ดา้น ดา้นร่างกาย  
ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม
และดา้นสติปัญญา 

กิจกรรมวนัลอย
กระทง โครงการ
วนัส าคญั คิดเป็น
ร้อยละ   99.30   อยู่
ในระดบัคุณภาพ  
สูงกวา่มาก 

เดก็ไดรั้บการจดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ คิด
เป็นร้อยละ 99.60 
เดก็ไดรั้บการจดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นสงัคม คิดเป็นร้อย
ละ 99.20 
เดก็ไดรั้บการจดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นสติปัญญา  คิดเป็น
ร้อยละ 99.20 

 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรม Big Cleaning 
Day   โครงการวันส าคัญ     

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  99.20 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ  
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ   
99.30 
 

สรุปการจดั
กิจกรรม Big 
Cleaning Day 
โครงการวนัส าคญั    
งานพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 99.30 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 
99.20 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม 
คิดเป็นร้อยละ 99.60 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันแม่แห่งชาติ        
โครงการวันส าคัญ            

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  99.60 

นกัเรียนระดบัปฐมวยั
ไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย    
อารมณ์- จิตใจ   สงัคม   
และสติปัญญา  
จากการจดักิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ  ส่งผลใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้  

กิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ    คิดเป็น
ร้อยละ  99.50    อยู่
ในระดบัคุณภาพ  
สูงกวา่มาก 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 
99.20 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม คิดเป็นร้อยละ  99.60 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา  คิดเป็นร้อยละ  99.60 

 
 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ   
โครงการวันส าคัญ     

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 99.60  

นกัเรียนระดบัปฐมวยั
ไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย    
อารมณ์- จิตใจ   สงัคม   
และสติปัญญา เดก็ได้
เหมาะสมตามวยั  จากการ
จดักิจกรรมวนัเดก็
แห่งชาติ ท าใหเ้ดก็มี
พฒันาการท่ีสูงข้ึน  ผล
การด าเนินงานบรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

กิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ    คิดเป็น
ร้อยละ  99.50    อยู่
ในระดบัคุณภาพ  
สูงกวา่มาก 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ99.60 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม คิดเป็นร้อยละ 99.60 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา  คิดเป็นร้อยละ 99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันคริสต์มาส         
โครงการวันส าคัญ            

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  99.20 

 เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้นร่างกาย   ดา้น
อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา 

กิจกรรมวนั
คริสตม์าส   
โครงการวนัส าคญั 
คิดเป็นร้อยละ  
99.50    อยูใ่น
ระดบัคุณภาพ  สูง
กวา่มาก 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 99.60 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สังคม คิดเป็นร้อยละ  100 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา  คิดเป็นร้อยละ  99.20 

 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

โครงการวันวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบทั้ง 4 ดา้น 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ท่ีมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ     
99.20 

นกัเรียนลงมือปฏิบติัตาม
กิจกรรมอยา่มัน่ใจแสดง
ความคิดเห็นถึงผลงาน
ของตนเองเล่นและท า
กิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุขเกิดการ
เรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบติัเกิดความร่วมมือ
ระหวา่งชุมชนและ
โรงเรียน 

โครงการวัน
วิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
คิดเป็นร้อยละ     
อยูใ่นระดบั  99.13 
คุณภาพ  สูง
มากกวา่ 
 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น เหมาะ 
สมตามวยั คิดเป็นร้อยละ     98.80 
ครูจดัท าสารนิทศันแ์ละน ามาไตร่ตรอง 
เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาเดก็  
คิดเป็นร้อยละ     99.20 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษา
กบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง คิดเป็นร้อยละ     98.80 

วางแผนจดักิจกรรมใหค้รูน าไปพฒันา
ส่งเสริมเดก็ คิดเป็นร้อยละ     99.60 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ / งาน / 
กิจกรรมให ้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนการปฏิบติังานของฝ่ายปฐมวยั  
คิดเป็นร้อยละ 99.20     
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมทัศนศึกษา
การศึกษาปฐมวัยปีที่  1     
โครงการค่ายวิชาการ      

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย    คิดเป็นร้อยละ   99.20 

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้นร่างกาย   ดา้น
อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา 

การจดั กิจกรรม
ทศันศึกษา
การศึกษาปฐมวยัปี
ท่ี   1   โครงการ
ส่งเสริมวิชาการ   
คิดเป็นร้อยละ    
99.20   อยูใ่นระดบั
คุณภาพ                                                            
สูงมากกวา่ 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์จิตใจ   
คิดเป็นร้อยละ   99.20 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม    คิดเป็นร้อยละ   99.60 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา   คิดเป็นร้อยละ   98.80 

 
 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมทัศนศึกษา
การศึกษาปฐมวัยปีที่  2     
โครงการค่ายวิชาการ      

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย    คิดเป็นร้อยละ   99.20 

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้นร่างกาย   ดา้น
อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา 

การจดั กิจกรรม
ทศันศึกษา
การศึกษาปฐมวยัปี
ท่ี   2   โครงการ
ส่งเสริมวิชาการ   
คิดเป็นร้อยละ    
98.70   อยูใ่นระดบั
คุณภาพ                                                            
สูงมากกวา่ 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์จิตใจ  คิดเป็นร้อยละ   
98.80 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม    คิดเป็นร้อยละ   98.40 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา   คิดเป็นร้อยละ   98.40 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมทัศนศึกษา
การศึกษาปฐมวัยปีที่  3     
โครงการค่ายวิชาการ      

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 99.80 

นกัเรียนระดบัปฐมวยั
ไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย    
อารมณ์- จิตใจ   สงัคม   
และสติปัญญา ได้
เหมาะสมตามวยั จากการ
จดักิจกรรมทศันศึกษา
การศึกษาปฐมวยัปีท่ี  3  
ส่งเสริมวิชาการ 
เดก็มีพฒันาการท่ีสูงข้ึน 

กจิกรรมทัศน-
ศึกษาการศึกษา
ปฐมวัยปีที่  3  
โครงการส่งเสริม
วิชาการคิดเป็นร้อย
ละ  98.60   อยูใ่น
ระดบัคุณภาพ  สูง
กวา่มาก 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ98.00 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม คิดเป็นร้อยละ 98.80 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา  คิดเป็นร้อยละ 98.80 

 
 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมสานสายสัมพนัธ์
ระดับช้ันการศึกษา
ปฐมวัยปีที่  1 
 โครงการค่ายวิชาการ   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย    คิดเป็นร้อยละ   98.80 

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้นร่างกาย   ดา้น
อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา 

กิจกรรมสานสาย
สมัพนัธ์ระดบัชั้น
การศึกษาปฐมวยัปี
ท่ี    1  โครงการ
ส่งเสริมวิชาการ  
คิดเป็นร้อยละ  
98.50  อยูใ่นระดบั   
คุณภาพสูงมากกวา่ 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์จิตใจ  
คิดเป็นร้อยละ  98.40 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม    คิดเป็นร้อยละ  98.80 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา   คิดเป็นร้อยละ   98.00 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมสานสายสัมพนัธ์
ระดับช้ันการศึกษา
ปฐมวัยปีที่  2  โครงการ
ค่ายวิชาการ   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย    คิดเป็นร้อยละ   98.40 

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้นร่างกาย   ดา้น
อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา 

กิจกรรมสานสาย
สมัพนัธ์ระดบัชั้น
การศึกษาปฐมวยัปี
ท่ี    2  โครงการ
ส่งเสริมวิชาการ  
คิดเป็นร้อยละ  
98.60  อยูใ่นระดบั   
คุณภาพสูงมากกวา่ 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์จิตใจ  คิดเป็นร้อยละ   
98.80 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม    คิดเป็นร้อยละ   98.40 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา   คิดเป็นร้อยละ   98.40 

 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมสานสายสัมพนัธ์
ระดับช้ันการศึกษา
ปฐมวัยปีที่  3  โครงการ
ค่ายวิชาการ   

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 98.00 

นกัเรียนระดบัปฐมวยั
ไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย    
อารมณ์- จิตใจ   สงัคม   
และสติปัญญา ได้
เหมาะสมตามวยั จากการ
จดักิจกรรมสานสาย
สมัพนัธ์ระดบัชั้น
การศึกษาปฐมวยัปีท่ี  3   
ส่งเสริมวิชาการเดก็มี
พฒันาการท่ีสูงข้ึน 

กิจกรรมทศัน-
ศึกษาการศึกษา
ปฐมวยัปีท่ี  3  
โครงการส่งเสริม
วิชาการคิดเป็นร้อย
ละ  98.60   อยูใ่น
ระดบัคุณภาพ  สูง
กวา่มาก 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ98.80 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม คิดเป็นร้อยละ 98.80 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา  คิดเป็นร้อยละ 98.80 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมเข้าค่ายดูดาว   
โครงการค่ายวิชาการ   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย   คิดเป็นร้อยละ  98.80      

จดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย   
อารมณ์ จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญา     

กจิกรรมเข้าค่ายดู
ดาว  โครงการ
ส่งเสริมวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ  
98.40  อยู่ในระดับ   
คุณภาพ  
สูงมากกว่า    

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ    
คิดเป็นร้อยละ   98.40    
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม    
คิดเป็นร้อยละ 98.40 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา     
คิดเป็นร้อยละ  98.00 

 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมวันอาชีพ   
โครงการค่ายวิชาการ   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย   คิดเป็นร้อยละ  99.20      

จดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย   
อารมณ์ จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญา     

กจิกรรมวันอาชีพ    
โครงการส่งเสริม
วิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ  99.30  อยู่
ในระดับ   คุณภาพ  
สูงมากกว่า    

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ    
คิดเป็นร้อยละ   99.20    
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม    
คิดเป็นร้อยละ  99.60 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา     
คิดเป็นร้อยละ  99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิว๋ 
โครงการค่ายวิชาการ   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย    คิดเป็นร้อยละ   98.80 

เดก็ไดรั้บจดัการกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 
4 ดา้นร่างกาย   ดา้น
อารมณ์และจิตใจ   ดา้น
สงัคม และดา้นสติปัญญา 

การจดั   กิจกรรม
นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว   
โครงการส่งเสริม
วิชาการ    คิดเป็น
ร้อยละ 98.80   อยู่
ในระดบัคุณภาพ                                                            
สูงมากกวา่ 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์จิตใจ   
คิดเป็นร้อยละ  99.20 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม     
คิดเป็นร้อยละ   98.40 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา   คิดเป็นร้อยละ   98.80 

 
 
 
 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
โครงการค่ายวิชาการ   

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  99.60 

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ  
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  
99.40   
 

สรุปการจดั
กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์เดก็
ปฐมวยั  โครงการ
ส่งเสริมวิชาการ    
งานพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 99.40 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ  
คิดเป็นร้อยละ 99.20 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สงัคม 
คิดเป็นร้อยละ 99.20 
จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้น
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 99.60  
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมกฑีาสี  งาน
ส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามัย 

เดก็มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ ์ คิดเป็นร้อยละ  96.80  

เดก็มีน ้าหนกัส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑส์ามารถ
ดูแลสุขภาพอนามยัของ
ตนเองได ้
เดก็สามารถหลีกเล่ียงต่อ
โรค  ภยั  อุบติัเหตุ  และ
ส่ิงเสพติด 
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม
ใหผู้ป้กครอง/ชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
วางแผนกลยทุธ์และ
ปฏิบติัการออกแบบ
ระบบงานและ
กระบวนการจดักิจกรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายตามขอ้ตกลง
ของผูท่ี้มีส่วนร่วม   
เดก็ทุกคนมีส่วนร่วม
ปฏิบติักิจกรรม 

จัดกจิกรรมกฑีาสี  
งานส่งเสริม
สุขภาพและ
พลานามัย   
คิดเป็นร้อยละ  
96.56  อยู่ในระดับ   
คุณภาพ  สูง
มากกว่า 
 

เดก็สามารถดูแลสุขภาพอนามยั
ของตนเองได ้ คิดเป็นร้อยละ   
96.00     
เดก็สามารถหลีกเล่ียงต่อโรคภยั  
อุบติัเหตุ  และส่ิงเสพติด  คิดเป็น
ร้อยละ 96.40 
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมให้
ผูป้กครอง/ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจวางแผนกลยทุธ์และ
ปฏิบติัการออกแบบระบบงานและ
กระบวนการจดักิจกรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตาม
ขอ้ตกลงของผูท่ี้มีส่วนร่วม   คิด
เป็นร้อยละ  96.40    
เดก็ทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบติั
กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  97.20  
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมแข่งขนักฬีา
เอกชน  งานส่งเสริม
สุขภาพและพลานามัย 

เดก็มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ ์ คิดเป็นร้อยละ  97.20    

เดก็มีน ้าหนกัส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑส์ามารถ
ดูแลสุขภาพอนามยัของ
ตนเองได ้
เดก็สามารถหลีกเล่ียงต่อ
โรค  ภยั  อุบติัเหตุ  และ
ส่ิงเสพติด 
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม
ใหผู้ป้กครอง/ชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
วางแผนกลยทุธ์และ
ปฏิบติัการออกแบบ
ระบบงานและ
กระบวนการจดักิจกรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายตามขอ้ตกลง
ของผูท่ี้มีส่วนร่วม   
เดก็ทุกคนมีส่วนร่วม
ปฏิบติักิจกรรม 

จัดกจิกรรมแข่งขนั
กฬีาเอกชน   
งานส่งเสริม
สุขภาพและ
พลานามัย    
คิดเป็นร้อยละ  
96.40  อยู่ในระดับ   
คุณภาพ  สูง
มากกว่า 
 

เดก็สามารถดูแลสุขภาพอนามยั
ของตนเองได ้ คิดเป็นร้อยละ   
96.00     
เดก็สามารถหลีกเล่ียงต่อโรคภยั  
อุบติัเหตุ  และส่ิงเสพติด  คิดเป็น
ร้อยละ 96.00     
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมให้
ผูป้กครอง/ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจวางแผนกลยทุธ์และ
ปฏิบติัการออกแบบระบบงานและ
กระบวนการจดักิจกรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายตามขอ้ตกลงของผูท่ี้มี
ส่วนร่วม   คิดเป็นร้อยละ  96.40    
เดก็ทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบติั
กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  96.40  
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมอุปกรณ์กฬีา 
งานส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามัย 

เดก็มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ ์ คิดเป็นร้อยละ  97.20    

เดก็มีน ้าหนกัส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑส์ามารถ
ดูแลสุขภาพอนามยัของ
ตนเองได ้
เดก็สามารถหลีกเล่ียงต่อ
โรค  ภยั  อุบติัเหตุ  และ
ส่ิงเสพติด 
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม
ใหผู้ป้กครอง/ชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
วางแผนกลยทุธ์และ
ปฏิบติัการออกแบบ
ระบบงานและ
กระบวนการจดักิจกรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายตามขอ้ตกลง
ของผูท่ี้มีส่วนร่วม   
เดก็ทุกคนมีส่วนร่วม
ปฏิบติักิจกรรม 

จัดกจิกรรม
อุปกรณ์กฬีา   
งานส่งเสริม
สุขภาพและ
พลานามัย    
คิดเป็นร้อยละ  
96.64  อยู่ในระดับ   
คุณภาพ  สูง
มากกว่า 
 

เดก็สามารถดูแลสุขภาพอนามยั
ของตนเองได ้ คิดเป็นร้อยละ   
96.80     
เดก็สามารถหลีกเล่ียงต่อโรคภยั  
อุบติัเหตุ  และส่ิงเสพติด  คิดเป็น
ร้อยละ 96.40    
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมให้
ผูป้กครอง/ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจวางแผนกลยทุธ์และ
ปฏิบติัการออกแบบระบบงานและ
กระบวนการจดักิจกรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายตามขอ้ตกลงของผูท่ี้มี
ส่วนร่วม   คิดเป็นร้อยละ  96.40    
เดก็ทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบติั
กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  96.40  
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมติดตาม
ภาวการณ์เจริญเติบโต  
งานส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามัย 

เดก็มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ ์ คิดเป็นร้อยละ  96.80    

เดก็มีน ้าหนกัส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑส์ามารถ
ดูแลสุขภาพอนามยัของ
ตนเองได ้
เดก็สามารถหลีกเล่ียงต่อ
โรค  ภยั  อุบติัเหตุ  และ
ส่ิงเสพติด 
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม
ใหผู้ป้กครอง/ชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
วางแผนกลยทุธ์และ
ปฏิบติัการออกแบบ
ระบบงานและ
กระบวนการจดักิจกรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายตามขอ้ตกลง
ของผูท่ี้มีส่วนร่วม   
เดก็ทุกคนมีส่วนร่วม
ปฏิบติักิจกรรม 

จัดกจิกรรมติดตาม
ภาวการณ์
เจริญเติบโต   
งานส่งเสริม
สุขภาพและ
พลานามัย    
คิดเป็นร้อยละ  
96.72  อยู่ในระดับ   
คุณภาพ  สูง
มากกว่า 
 

เดก็สามารถดูแลสุขภาพอนามยั
ของตนเองได ้ คิดเป็นร้อยละ   
96.80     
เดก็สามารถหลีกเล่ียงต่อโรคภยั  
อุบติัเหตุ  และส่ิงเสพติด  คิดเป็น
ร้อยละ 96.40    
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมให้
ผูป้กครอง/ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจวางแผนกลยทุธ์และ
ปฏิบติัการออกแบบระบบงานและ
กระบวนการจดักิจกรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายตามขอ้ตกลงของผูท่ี้มี
ส่วนร่วม   คิดเป็นร้อยละ  96.00    
เดก็ทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบติั
กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  97.60  
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมห้องพยาบาล – 
สุขนิสัยเด็ก  งานส่งเสริม
สุขภาพและพลานามัย 

เดก็มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ ์ คิดเป็นร้อยละ  96.40    

เดก็มีน ้าหนกัส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑส์ามารถ
ดูแลสุขภาพอนามยัของ
ตนเองได ้
เดก็สามารถหลีกเล่ียงต่อ
โรค  ภยั  อุบติัเหตุ  และ
ส่ิงเสพติด 
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม
ใหผู้ป้กครอง/ชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
วางแผนกลยทุธ์และ
ปฏิบติัการออกแบบ
ระบบงานและ
กระบวนการจดักิจกรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายตามขอ้ตกลง
ของผูท่ี้มีส่วนร่วม   
เดก็ทุกคนมีส่วนร่วม
ปฏิบติักิจกรรม 

จัดกจิกรรมห้อง
พยาบาล – สุขนิสัย
เด็ก  งานส่งเสริม
สุขภาพและ
พลานามัย    
คิดเป็นร้อยละ  
96.72  อยู่ในระดับ   
คุณภาพ  สูง
มากกว่า 
 

เดก็สามารถดูแลสุขภาพอนามยั
ของตนเองได ้ คิดเป็นร้อยละ   
96.80     
เดก็สามารถหลีกเล่ียงต่อโรคภยั  
อุบติัเหตุ  และส่ิงเสพติด  คิดเป็น
ร้อยละ 96.40    
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมให้
ผูป้กครอง/ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจวางแผนกลยทุธ์และ
ปฏิบติัการออกแบบระบบงานและ
กระบวนการจดักิจกรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายตามขอ้ตกลงของผูท่ี้มี
ส่วนร่วม   คิดเป็นร้อยละ  96.00    
เดก็ทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบติั
กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  96.80  
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

โครงการการจัด
ประสบการณ์แบบ 
Project Approach    งาน
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบ
ทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สงัคมและสติปัญญา   ร้อยละ 
98.00    

ฝ่ายปฐมวยัมีการจดั
โครงการการเรียนรู้แบบ 
Project Approach  ท าให้
ครูมีแผนจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ ส่งเสริม
พฒันาการเดก็ครบทั้ง 4 
ดา้น ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สงัคมและสติปัญญา ครูมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายใน
สถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง เดก็ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมโดยการลงมือ
ปฏิบติั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการจดั
ประสบการณ์แบบ 
Project Approach   
คิดเป็นร้อย  98.64  
อยูใ่นระดบั   
คุณภาพ  สูง
มากกวา่ 
 

เดก็ทุกคนมีพฒันาการครบทั้ง 4 
ดา้น เหมาะสมตามวยั ร้อยละ 
98.80 
ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรอง เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ ร้อยละ 98.40 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งร้อยละ  
98.80 
หวัหนา้งานวางแผนจดักิจกรรมให้
ครูน าไปพฒันาส่งเสริมเดก็ ร้อย
ละ 98.00 
เดก็ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยการลง
มือปฏิบติั ร้อยละ 99.20 
ความเหมาะสมของวิทยากรผูใ้ห้
ความรู้  ร้อยละ 98.80 
ส่ือ- อุปกรณ์ในการจดักิจกรรม 
ร้อยละ 98.40 
ระยะเวลาในการจดักิจกรรม ร้อย
ละ 98.80 
การน าเสนอและรูปแบบการจดั
นิทรรศการ ร้อยละ 99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมดูแลสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย 
โครงการระเบียบวินัย  
สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบทั้ง 4 ดา้น 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาท่ีมีคุณภาพ คิดเป็นร้อย 99.60     

ครูจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาการ
เดก็ครบทั้ง 4 ดา้น 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สงัคม และสติปัญญา 
เหมาะสมตามวยั   ครู
วางแผนจดักิจกรรมน ามา
ไตร่ตรอง เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพฒันา
ส่งเสริมเดก็ 

การจดักิจกรรม
ดูแลสวดิัภาพและ
ความปลอดภยั   
โครงการระเบียบ
วินยั  สวสัดิภาพ
ความปลอดภยั 
คิดเป็นร้อยละ      
99.53   อยูใ่นระดบั
คุณภาพ   สูงกวา่
มาก 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง  4 ดา้น 
เหมาะสมตามวยั  คิดเป็นร้อย    99.60     

ครูจดัท าสารนิทศันแ์ละน ามาไตร่ตรอง 
เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาเดก็  คิด
เป็นร้อย  99.60     
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่งสถาน 
ศึกษากบัครอบครัว ชุมชน  และองคก์ร
ท่ีเก่ียวขอ้ง  คิดเป็นร้อย  99.60      

วางแผนจดักิจกรรมใหค้รูน าไปพฒันา
ส่งเสริมเดก็ คิดเป็นร้อย     99.20     

 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมโฮมรูม     
โครงการระเบียบ
วินัยสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบทั้ง 4 ดา้น 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาท่ีมีคุณภาพ คิดเป็นร้อย 99.60     

เดก็ระดบัปฐมวยัไดรั้บ
การส่งเสริมพฒันาการ
ดา้นร่างกาย อารมณ์- 
จิตใจ   สงัคม   และ
สติปัญญาท่ีสูงข้ึน จาก
การจดักิจกรรมโฮมรูม 
โครงการระเบียบ
วินยัสวสัดิภาพและความ
ปลอดภยั ผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เดก็มี
พฒันาการท่ีสูงข้ึน 
 

กิจกรรมโฮมรูม     
โครงการระเบียบ
วินยัสวสัดิภาพและ
ความปลอดภยัคิด
เป็นร้อยละ  99.47    
อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่
มาก 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น 
เหมาะสมตามวยัคิดเป็นร้อยละ99.20 
ครูจดัท าสารนิทศันแ์ละน ามาไตร่ตรอง 
เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาเดก็คิด
เป็นร้อยละ99.60 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษา
กบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง  คิดเป็นร้อยละ99.60 
วางแผนจดักิจกรรมใหค้รูน าไปพฒันา
ส่งเสริมเดก็คิดเป็นร้อยละ99.20 
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แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมระเบียบการแต่ง
กายของนักเรียนโครงการ
ระเบียบวินัย   สวัสดิภาพ
ความปลอดภัย 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบทั้ง 4 ดา้น 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาท่ีมีคุณภาพ คิดเป็นร้อย 99.60     

เดก็ไดรั้บการพฒันาการ
ครบทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญา   ท่ีมีคุณภาพ   
จากการจดักิจกรรม
ส่งเสริม ระเบียบวินยัการ
แต่งกาย  ส่งผลใหเ้ดก็มี
พฒันาการท่ีสูงข้ึน  มีการ
แต่งกายท่ีถกูระเบียบเพ่ิม
มากข้ึน ตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เด็ก
มีพฒันาการท่ีสูงข้ึน 
 

กิจกรรม ระเบียบ
การแต่งกายของ
นกัเรียน   โครงการ
ระเบียบวินยั 
สวสัดิภาพและ
ความปลอดภยัคิด
เป็นร้อยละ 99.47  
อยูใ่นระดบั
คุณภาพ   
สูงกวา่ มาก 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น 
เหมาะสมตามวยัคิดเป็นร้อยละ 99.20 
ครูจดัท าสารนิทศันแ์ละน ามาไตร่ตรอง 
เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาเดก็คิด
เป็นร้อยละ99.20 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษา
กบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง  คิดเป็นร้อยละ99.60 
วางแผนจดักิจกรรมใหค้รูน าไปพฒันา
ส่งเสริมเดก็คิดเป็นร้อยละ99.60 

 

แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

กจิกรรมการเข้าแถว - 
เดินแถว   โครงการ
ระเบียบวินัยสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย 

ครูมีแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมพฒันาการเดก็ครบทั้ง 4 ดา้น 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาท่ีมีคุณภาพ คิดเป็นร้อย 99.60     

ครูมีแผนจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
พฒันาการเดก็ครบทั้ง 4 
ดา้น ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สงัคม และสติปัญญา   ท่ีมี
คุณภาพ   ครูจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเขา้แถว-เดิน
แถว  ส่งผลใหเ้ดก็มี
พฒันาการท่ีสูงข้ึน 
 

กิจกรรมการเขา้
แถว-เดินแถว   
โครงการระเบียบ
วินยัสวสัดิภาพและ
ความปลอดภยั 
คิดเป็นร้อยละ 
99.47  อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  สูงกวา่ 
มาก 

เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น 
เหมาะสมตามวยัคิดเป็นร้อยละ 99.20 
ครูจดัท าสารนิทศันแ์ละน ามาไตร่ตรอง 
เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาเดก็คิด
เป็นร้อยละ99.20 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษา
กบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง  คิดเป็นร้อยละ99.60 
วางแผนจดักิจกรรมใหค้รูน าไปพฒันา
ส่งเสริมเดก็คิดเป็นร้อยละ99.60 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 

 

 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เม่ือวนัท่ี 
1 – 3 ธนัวาคม 2549   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ดา้น คือ ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นครู และ
ดา้นผูเ้รียน ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ด้านผู้บริหาร    
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร/โครงสร้างและการบริหารงาน 
            อยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

   

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน 
            ในการพฒันาการศึกษา 

   

มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ 
                        ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั 

   

มาตรฐานท่ี 20 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้  าและมีความสามารถในการบริหารจดัการ    
มาตรฐานท่ี 25 สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  
                        มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   

ด้านครู    
มาตรฐานท่ี 22 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                         และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

   

มาตรฐานท่ี 24 ครูมีวฒิุ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ 
                        และมีครูเพียงพอ  

   

ด้านผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา    
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์    
มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้    
มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ 
          มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

   

มาตรฐานท่ี  6  ผูเ้รียนรักการเรียนรู้  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้    
มาตรฐานท่ี 9  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
          ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
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มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
มาตรฐานท่ี 10 ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสยัท่ีดี    
มาตรฐานท่ี 12 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี  
            และการเคล่ือนไหว 

   

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา    
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์    
มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์  

มีวิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมี
วิสยัทศัน์ 

   

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร    
มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 
          และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

   

มาตรฐานท่ี 9 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
                      ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

   

มาตรฐานท่ี 10 ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี    
มาตรฐานท่ี 12 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา    

 

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  ปรากฏว่า  การด าเนินการจดัการศึกษาของโรงเรียน
มีคุณภาพระดบัดี  จ  านวน  10  มาตรฐาน  และมีคุณภาพระดบัพอใช ้ จ  านวน  4  มาตรฐาน  ระดบัก่อน
ประถมศึกษา  มีคุณภาพระดบัดีจ านวน  7  มาตรฐาน  (ไม่มีระดบัปรับปรุง) 
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11.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง 
 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  รองสองเม่ือวนัท่ี  
2-4  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2550   
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3  ดา้น  คือ  ดา้นผูเ้รียน  ดา้นครู  
และดา้นผูบ้ริหาร  ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภายรวมตามมาตรฐานดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  :  ประถมและมัธยมศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานรอบ  2  พ.ศ.2549 - 2553 

 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานท่ี 1ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

3.14 ดี 3 ดี 3.07 ดี 

มาตรฐานท่ี 2ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

3.22 ดี 3 ดี 3.11 ดี 

มาตรฐานท่ี3ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย
ดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.14 ดี 3 ดี 3.07 ดี 

มาตรฐานท่ี 4ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน ์

3.04 ดี 3 ดี 3.02 ดี 

มาตรฐานท่ี 5ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น
ตามหลกัสูตร 

3.48 ดี 3 ดี 3.24 ดี 

มาตรฐานท่ี 6ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.27 ดี 3 ดี 3.14 ดี 

มาตรฐานท่ี 7ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการ
ท างาน  สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

 
 

3.22 ดี 3 ดี 3.11 ดี 
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การศึกษาขั้นพืน้ฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ
คุณภาพ 

ด้านครู       

มาตรฐานท่ี 8ครูมีคุณวฒิุ/ความรู้ ความสามารถตรง
กบังานท่ีรับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ 

3.39 ดี 3 ดี 3.20 ดี 

มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.94 ดี 3 ดี 3.01 ดี 

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานท่ี 10ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้  าและมี
ความสามารถในการบริหารจดัการ 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร/
โครงสร้างและการบริหารงาน
อยา่งเป็นระบบ  ครบวงจร ให้
บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.86 ดีมาก 3 ดี 3.43 ดี 

มาตรฐานท่ี 12สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและ
การเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

3.56 ดีมาก 3 ดี 3.28 ดี 

มาตรฐานท่ี 13สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและทอ้งถ่ินมีส่ือการเรียน
การสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.60 ดีมาก 3 ดี 3.30 ดี 

มาตรฐานท่ี 14สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์
และความร่วมมือกบัชุมชนในการ
พฒันาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน
การศึกษา   

 

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปรากฏว่า  การด าเนินการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประถมและมธัยมศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพระดบัดี  จ  านวน  13  มาตรฐาน  และมีคุณภาพระดบัดีมาก  
จ  านวน  1  มาตรฐาน  ในภาพรวมผา่นการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาสถานศึกษา  จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง 
 1.  ผูเ้รียนระดับปฐมวยัควรได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการโดยครูจัด
กิจกรรมการประกวดวาดภาพตามจินตนาการ/เล่าเร่ืองตามจินตนาการในระดบัห้องเรียน  และชั้นเรียน  
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดคิ้ด  และสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยอิสระ  นอกจากน้ี  ควรจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการ
อ่านโดยจดัมุมหนงัสือในห้องเรียนมีหนงัสือท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  จดัเวลาท่ีแน่นอนใหผู้เ้รียนได้
อ่านหนงัสือท่ีตนสนใจรวมทั้งให้ผูเ้รียนเล่าเร่ืองนิทานท่ีตนสนใจ  และจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีทกัษะการ
ส่ือสารโดยการให้ผูเ้รียนแสดงบทบาทสมมุติ เล่านิทาน เล่าเร่ืองท่ีผูเ้รียนประสบในแต่ละวนั ในการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ในหอ้งเรียน 
 2.  ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา-มธัยมศึกษา  ควรไดรั้บการพฒันาดา้นระเบียบวินยัในการเขา้แถว
เคารพธงชาติ  ความสนใจในกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานท่ีครูมองหมายรวมทั้งการมี           สัมมา
คารวะต่อผูใ้หญ่โดยครูสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของการมีวินยั  และรับผิดชอบ  และ
การมีสัมมาคารวะในการจดักิจกรรมในห้องเรียน  และการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเยนรู้  การ
มอบหมายใหเ้พ่ือนเตือนเพ่ือน  พ่ีเตือนนอ้ง  และครูทุกคนดูแลแกไ้ขพฒันาผูเ้รียน 
 3.  ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ทกัษะการคิดสังเคราะห์และคิดนอกกรอบ  โดยครูจดักิจกรรม
ใหผู้เ้รียนคิดสร้างช้ินงานใหม่ ๆ  ดว้ยตนเอง เช่น การแต่งเร่ืองสั้น  การท าโครงการ  การท าหนงัสือเล่มเลก็  
การแต่งบทละคร  การให้สรุปความรู้ท่ีเรียน  โดยครูให้ผูเ้รียนปฏิบติัทุกกลุ่มสาระ      การเรียนรู้และท า
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  ตลอดปีการศึกษา 
 4.  ครูระดบัปฐมวยัควรจดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่านโดยจดัมุมหนงัสือในห้องเรียน  
จดัเวลาท่ีแน่นอนใหผู้เ้รียนไดอ่้านหนงัสือตามท่ีตนสนใจรวมทั้งจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิด  ฝึกท า  ฝึก
แกปั้ญหา  โดยจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในหอ้งเรียนโดยการสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมุติ 
 5.  ครูระดบัประถมศึกษา-มธัยมศึกษา  ควรปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนมีทกัษะในการ
ควบคุมผูเ้รียนโดยการถามใหผู้เ้รียนตอบ ปรับวิธีการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา ใชส่ื้อการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย รวมทั้งติดตามผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนตามท่ีครูมอบหมาย ควรได้รับการ
กระตุน้จากผูบ้ริหารให้ท าการวิเคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียนแต่ละคนรวมทั้งศึกษาขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียนแต่
ละคนเพื่อครูเขา้ใจผูเ้รียนและวางแผนแกไ้ขพฒันาไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน รวมทั้งการสนบัสนุน
ใหท้ าการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทุกคน 
 6.  สถานศึกษาควรส่งเสริมใหมี้จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนโดยน าแหล่งเรียนรู้และภมิูปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัประสบการณ์    รวมทั้งควรจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้บทบาทของผูน้  าและผูต้ามท่ีดีในการจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั 
 7.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดเก็บขอ้มูลผูเ้รียนแต่ละคนอย่างมีระบบ  มีข้อมูลทุกด้าน  
ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั  ท าให้ครูสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลนักเรียน  เพื่อให้ครูรู้จกัผูเ้รี ยนเป็นรายบุคคลท าให้
สามารถแกไ้ขและพฒันาผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสม  รวมทั้งจดัระบบการส่งต่อขอ้มูลแต่ละระดบัชั้นอย่าง
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ชดัเจนและส่งเสริมให้มีการน าผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนมาปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
 8.  สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้สม ่าเสมออยา่งนอ้ย  2  เดือน/คร้ัง  
และน าผลการประชุมไปพฒันาสถานศึกษา 
 
นวัตกรรมและส่ิงดีเด่น  รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นเลศิของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการปฏิบติัเป็นเลิศคือ 
 -  การจดัท าธนาคารโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการออม  โดยผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการ    รับ
ฝากและถอนเงิน 
 -  โครงการบญัชีสานฝันตามเบ้ืองพระยุคลบาท  เพ่ือฝึกให้ผูเ้รียนวางแผนในการใช้เงินอย่าง
เหมาะสมและเห็นคุณค่าของเงิน 
 
ทิศทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  มีจุดเด่นคือผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการท างานมี
ความคิดริเร่ิมและมีวิสยัทศัน์ในการพฒันาสถานศึกษา  สถานศึกษามีความพร้อมทางดา้นอาคารสถานท่ี  มี
ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเพียงพอ  มีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมความสามารถของ
ผูเ้รียนทั้ งทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชา
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  มีโอกาสคือเป็นสถานศึกษาในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง       ประเทศ
ไทย  ไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นการบริหารจดัการและดา้นวิชาการ  ศิษยเ์ก่าคณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมชน  ดงันั้นทิศทางในอนาคตมีดงัน้ี 
 1.  เป็นสถานศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นวิชาการมุ่งผลิตผูเ้รียนให้มีความสามารถ
ทางการเรียนมีความรู้พ้ืนฐานท่ีดีในการศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาท่ีระดบัท่ีสูงข้ึน  โดยจดัการเรียนการ
สอนในทุกกลุ่มสาระการเยนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  มีการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  มี
การใชส่ื้อการเรียนท่ีทนัสมยั  ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  จดัการเรียนการสอนโดยมีศนูยก์ารเรียนรู้
เพ่ือใหค้รู  ผูเ้รียน  บุคลากรต่าง ๆ  ในสถานศึกษาสามารถเขา้ไปศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 2.  เป็นศูนยก์ลางการส่งเสริมความสามารถดา้นศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นาฏศิลป์ท่ีสามารถใหค้วามรู้
กบัผูเ้รียน  ชุมชน  เน่ืองจากสถานศึกษามีความพร้อมทั้งทางดา้นบุคลากรและสถานท่ี  นอกจากน้ียงัเป็น
สถานศึกษาท่ีฝึกผูเ้รียนใหค้น้หาทกัษะความสามารถของตนเองดา้นศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นาฏศิลป์  เพ่ือให้
ผูเ้รียนพฒันาความสามารถของตนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
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11.3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม 
 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บการประเมินคุณภาพายนอกรอบสาม  เม่ือวนัท่ี  26 – 28  
พฤศจิกายน  2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  แสดงในตรารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ล าดบัท่ี ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
1 1 เดก็พฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ดีมาก 
2 2 เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั ดีมาก 
3 3 เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั ดีมาก 

4 4 เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั ดีมาก 

5 5 เดก็มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 

6 6 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ดีมาก 

7 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสยัทศัน์  
พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

10 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็
เป็นส าคญั 

ดี 

11 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันา
สถานศึกษา 

ดี 

12 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย นักหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี  1  เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี  2  เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวนั 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 
ตวับ่งช้ีท่ี  6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี 
                     เนน้เดก็เป็นส าคญั 

35.00 31.00 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ 
                    พฒันาสถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี  8  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 4.89 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี  9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน /  
                    วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง 
                    สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี  10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผล 
                      สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
                       บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี  12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั       
                       มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็น 
                       เลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.50 
 

 

2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 92.89 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 @  ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตั้งแต่  80  คะแนนข้ึนไป      ใช่    ไม่ใช่ 
 @  มีตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย  10  ตวับ่งช้ีจาก  12  ตวับ่งช้ี    ใช่    ไม่ใช่ 
 @  ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 
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ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

ช่ือตวับ่งช้ี น ้าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี    1 มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยผลการจดัการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี  1 เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี  2  เดก็มีพฒันาการดว้ยอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตงับ่งช้ีท่ี  3  เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี  4  เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี  5  เดก็มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี  9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน /   
                    วิสยัทศัน์ พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการ 
                    จดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี  10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผล 
                      สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
                      บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  2  มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหารจดัการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ 
                    พฒันาสถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 
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ช่ือตวับ่งช้ี น ้าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี  12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั 
                      มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความ 
                      เป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป 
                      การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  3  มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ี 
                         เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

   

กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี  6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี 
                     เนน้เดก็เป็นส าคญั 

35.00 31.00 ดี 

มาตรฐานท่ี  4  มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี  8  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพ 
                     ภายใน 

5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 92.89 ดีมาก 
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ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  ประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ีมีคุณภาพระดบัดีข้ึนไป  ไดแ้ก่ 

ล าดบัท่ี ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
1 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
2 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ดีมาก 

3 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดีมาก 

4 4 ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น ดีมาก 

5 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

ดีมาก 

6 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

7 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตน้สงักดั 

ดีมาก 

8 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 10 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

10 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

11 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

12 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกกลุ่มตัวบ่งช้ี 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  :  ประถมศึกษา   และ  มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประถมศึกษา  และ  มธัยมศึกษา 

น ้าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี  1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.77 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี  2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.90 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี  3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.87 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี  4  ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.53 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี  5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 12.21 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี  6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 
                     เป็นส าคญั 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี  7   ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา 
                      สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี  8  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย 
                     สถานศึกษาและตน้สงักดั 

5.00 4.98 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี  9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน   
                    วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง 
                     สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี  10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น 
                       เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                       ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี  12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั 
                       มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็น 
                       เลิศ  ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.16 ดีมาก 
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 @  ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตั้งแต่  80  คะแนนขึน้ไป       ใช่    ไม่ใช่ 
 @  มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย  10  ตวับ่งช้ี จาก  12  ตวับ่งช้ี  ไป      ใช่    ไม่ใช่ 
 @  ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ไป     ใช่   ไม่ใช่ 
 สรุปผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  :  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประถมศึกษา  และ  มธัยมศึกษา 

น ้าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยผลการจดัการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี  1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.77 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี  2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.90 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี  3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.87 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี  4  ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.53 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 12.21 ดี 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์      
ตวับ่งช้ีท่ี  9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุปรัชญา  ปณิธาน / วิสยัทศัน์ 
                    พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี  10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น 
                       เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                       ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  2  มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหารการจดัการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา 
                     สถานศึกษา 
 

5.00 5.00 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประถมศึกษา  และ  มธัยมศึกษา 

น ้าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี  12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั 
                       มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็น 
                       เลิศท่ีสอดคลอ้งกงัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  3  มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ 
                        ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

   

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี  6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการนอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 
                     เป็นส าคญั 

10.00 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  4  มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี  8  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถาน 
                     ศึกษาและตน้สงักดั 

5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 90.16 ดีมาก 

 
จุดเด่น   

1)  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขภาพแขง็แรง  มีน ้าหนกั  ส่วนสูง  และ 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  แต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี  สามารถปฏิบติัตนให้พน้จากส่ิงเสพติด  ส่ิงมอบ
เมาและอบายมุขต่าง ๆ  รู้จกัวิธีดูแลรักษาตนเองใหป้ลอดภยัจากความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวั  มี
ความมัน่คงทางอารมณ์กลา้แสดงออกอย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยั  ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ
อ่อนโยน  มีความสุขกบัการเรียน  และมีพฒันาการดา้นสุนทรียภาพเตม็ตามศกัยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  หรือผูป้กครอง  เป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน  และมีการ
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท่ี์หลกัสูตรก าหนด  มีน ้าใจช่วยเหลือพ่อ
แม่  ช่วยเหลือโรงเรียน  และช่วยเหลือสงัคม  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  รู้จกัคน้ควา้หาความรู้จาก
การอ่านและใชเ้ทคโนโลยีสานสนเทศ  สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา  รวมทั้งมีความสามารถดา้นการคิด  และมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคมไดเ้ป็น
อยา่งดี  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษาคือ  
“จริยธรรมเด่น  เน้นจิตตารมณ์”  เป็นผลให้ผูเ้รียนมีความสุภาพเรียบร้อย  มีสัมมาคารวะ มีน ้ าใจชบ



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     137 
 

ช่วยเหลือผูอ่ื้น ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาคือ  
“ศิษยเ์ซนตห์ลุยส์  สวสัดีนอบนอ้ม”  รู้จกัทกัทายดว้ยการไหว ้ และกล่าวทกัทายดว้ยถอ้ยค าสุภาพ  และผล
การด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  คือ “โครงการ 
การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือ”  ให้ผูเ้รียนได้เรียนวิชา  Math,  Science,  Social,  
English,  Computer  และ  Moral  เป็นภาษาองักฤษ  ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จเป็น  อยา่งดี 

2)  ผูบ้ริหารมีความรู้  ความสามารถในการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพรวมทั้งผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  ส่งผลใหผู้เ้รียนมีการพฒันาท่ีดีข้ึน  ครูมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และสถานศึกษามีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
              3.)  สถานศึกษาด าเนินการพฒันาครูทั้งดา้นการอบรมการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การนิเทศ
การสอน  และการควบคุมคุณภาพขอ้สอบให้มีประสิทธิผล  และส่งเสริมให้ครูทุกคนจดักระบวนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
             4)  ประสิทธิผลของระบบประกนัคุณภาพภายในดีมาก  สามารถจดัไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละแนว 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน  มีพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด  และมีพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ  ชดัเจน 
 
จุดที่ควรพฒันา 

1)  ผลการสอบ  O-NET  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา   
ศาสนา  และวฒันธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 2)   การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบั
เร่ืองท่ีจะสอน   และการวิจยัเพื่อพฒันาการใชส่ื้อใหมี้ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์  และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  2553 

1.  ดา้นผลการจดัการศึกษา 
1)   ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีอยูแ่ลว้  แต่ควรควบคุมน ้าหนกั  ส่วนสูง  และ 

สมรรถภาพทางกายใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ รู้จกัดูแลตนเองใหป้ลอดภยัจากปัญหาทางเพศ  ยาเสพติด  รวมทั้ง
พฒันาสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา  โดยควรด าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 
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2)  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคดี์อยูแ่ลว้  แต่สถานศึกษาควร 
ส่งเสริมการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษาใหค้รบถว้น และครูควร
สอดแทรกคุณลกัษณะการเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน  โดยควรด าเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3)  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองดีอยูแ่ลว้  แต่ควรส่งเสริมการใชแ้หล่งการ 
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  ส่งเสริมการเรียนรู้การท าโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  โดยควร
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4)  ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็นดีอยูแ่ลว้  แต่ควรฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงดว้ย 
การปฏิบติักิจกรรมจริง  ฝึกการท างานเป็นทีมและฝึกทกัษะกระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  โดยควร
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

5)  ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาผลการสอบ  O-NET  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ใหสู้งข้ึน  โดยครู
เนน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง  จดักิจกรรมสอนซ่อมเสริมดว้ยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจ
ใฝ่รู้ใน  3  กลุ่มน้ีมากข้ึน  และส่งเสริร่วมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  ไดแ้ก่  กิจกรรมสปัดาห์
วิทยาศาสตร์  โครงการแหล่งเรียนรู้และภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  โครงการ  Intensive  Course  กิจกรรมจดัติว
ใหก้บันกัเรียนเตรียมสอบ  O-NET  โครงการเพชร  SLC  กิจกรรมเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะดา้นวิชาการทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก  กิจกรรมประกวดโครงงาน  โครงการพฒันาทกัษะวิชาการ  กิจกรรมค่าย
วิชาการ  โครงการค่ายเพ่ือนกับุญมงฟอร์ต  เป็นตน้ 

6) สถานศึกษาพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษาดี  อยูแ่ลว้  แต่ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการด าเนินชีวิตตามแบบท่าน
นกับุญหลุยส์  มารีย ์ กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต  ซ่ึงแสดงออกถึงความรัก  ความรับผิดชอบ  ความทุ่มเท  ความ
เสียสละ  ความวิริยะ  ความนอบนอ้ม  การอุทิศตน  และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี  โดยควรด าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

7)  สถานศึกษามีผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา  ดีมาก  อยูแ่ลว้   แต่ควรจดักิจกรรมส่งเสริมจุดเนน้  จุดเด่นของสถานศึกษาใหห้ลากหลาย  
เพ่ือใหไ้ดรั้บการยอมรับจากชุมชนและองคก์รภายนอกสถานศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึน  โดยควรด าเนินงานอยา่ง
เป็นระบบและต่อเน่ือง 

8)  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาดี 
มากอยูแ่ลว้  แต่ควรจดักิจกรรมส่งเสริมโครงการพิเศษของสถานศึกษาใหห้ลากหลายมากข้ึน  เพ่ือเตรียมเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน  โดยควรด าเนินงานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 
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2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1)  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษาดีอยูแ่ลว้   

แต่ควรพฒันา  สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาใหมี้ความสะอาด  สวยงาม  ถูกสุขลกัษณะ  และมีความ
ปลอดภยั  เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  และมีแหล่งเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเพ่ิมมากข้ึน  โดยควรด าเนินงาน
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

2)  สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัแนว 
ทางการปฏิรูปการศึกษาดีมากอยูแ่ลว้  แต่ควรวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของ  สมศ.  น าผลการวิเคราะห์มา
ก าหนดเป็นนโยบายในการพฒันาสถานศึกษาตามขอ้เสนอแนะใหค้รบถว้น  และด าเนินการปฏิบติั  เพื่อ
ส่งเสริมกลยทุธ์  (ขอ้  13 )  เร่ืองกระบวนการบริหารจดัการตามมาตรฐานสากล  และตามหลกัธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษาโดยการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูทุกคนควรพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู  เร่ืองการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ 

เรียนรู้ของผูเ้รียน  เช่น  มีมุมส่ือ  มุมหนงัสือส าหรับศึกษาคน้ควา้ในหอ้งเรียน  มุมผลงานท่ีแสดง
ความกา้วหนา้ทางการเรียนของผูเ้รียน  การเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีจะสอน  ให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา  ขนาดของจอภาพ  ความชดัเจนของส่ือ  แสงสวา่งภายใน
หอ้ง  และจ านวนผูเ้รียน  และควรมีการวิจยัเพ่ือพฒันาการ  ใชส่ื้อใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผูเ้รียน  โดยควรด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบอยูแ่ลว้  แต่ควรจดัอบรมให ้

ความรู้เร่ืองมาตรฐานการศึกษา  และวิธีกาประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ใหแ้ก่ครูและ
บุคลากรในการวางแผนพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเ้ขม้แขง็  และเป็น
ตน้แบบใหแ้ก่สถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาเอกชน  และสถานศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีสนใจมาเยีย่มชม  โดยควร
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

ก าหนดระยะเวลาในการพฒันาทุกด้านภายใน  2  ปี   
 นวตักรรมหรือตวัอยา่งการปฏิบติัทีดี  (Good  Practice)  ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

1.  SWIS  สารสนเทศแห่งการเรียนรู้ 
ปัจจุบนัการศึกษาผา่นระบบออนไลน์เป็นส่ิงส าคญัต่อการจดัการศึกษาเป็นอยา่งมากดงันั้น 

การจดัท า  “SWIS  สารสนเทศแห่งการเรียนรู้”  เป็นการน าแนวคิดในการน าระบบ  SWIS  ( School  Web- 
based  Information  System)  ซ่ึงเป็นระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศท่ีทางสถานศึกษาไดพ้ฒันาข้ึนเพ่ือใชใ้น
การบริหารจดัการของสถานศึกษา  มาผนวกรวมเขา้กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษาบนระบบ
ออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใช้
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เทคโนโลยทีางการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทั้งในดา้นสารสนเทศทัว่ไปของ
สถานศึกษา  และความรู้ทัว่ไปจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ  โดยอาศยัเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ในปัจจุบนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2.    84  ฐานความรู้ตามรอยพ่อหลวง 
โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  เห็นควรใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้พระราชกรณียกิจของพระองค ์  

จึงไดจ้ดัโครงการฐานความรู้ตามรอยพอ่หลวง  จ  านวน  84  ฐานข้ึน  และจะจดัท าเพ่ิมท่ีละฐานใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้  ซ่ึงสอดรับกบัการปฏิรูปการศึกษาท่ีใหค้วามส าคญัเร่ืองการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
โดยสถานศึกษาไดร่้วมกนัวางแผนก าหนดรายช่ือ  ก าหนดสถานท่ี  และจดัท าฐานการเรียนรู้จ  านวน  84  
ฐานร่วมกบัผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้แบบบูรณาการ  โดยท ากิจกรรมธุดงคศึกษา  
ตั้งแต่ระดบัชั้นปฐมวยัถึงมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนละ  1  คร้ัง  โดยก าหนดเป็นปฏิทินใหท้ราบ 
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ตอนที่ 2 

       แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ของสถานศึกษา 
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1. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ส านัก
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายธุรการ – การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป และฝ่ายปฐมวยั  
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา บริหารจดัการศึกษาแบบการมีส่วนร่วม โดยผูบ้ริหาร ครู
พนกังาน นกัเรียน สมาคมผูป้กครองและครูฯ  สมาคมศิษยเ์ก่า และชุมชน  ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน 
พฒันาโรงเรียน ดว้ยการส่งเสริมสนับสนุนพฒันาโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนไดมี้โอกาสไดรั้บการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
  จากผลการด าเนินงานท าให้โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ท่ีระบุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย และตวัช้ีวดัความส าเร็จและนโยบายในการจดัการศึกษา มีแผนปฏิบติัการประจ าปีรองรับท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพมีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ให้
ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งแพร่หลายดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย น่าสนใจและ
ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นขอ้มลูในการร่วมกนัวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
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2. ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน 
 2.1 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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 2.2 วิสัยทัศน์ ปรัชญา  เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
2.2.1 วิสัยทัศน์โรงเรียน  

  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการบริหารจดัการการศึกษาตามมาตรฐานสากลตาม
หลกัธรรมาภิบาล บุคลากรและผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทั้งครบทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา
และจิตวิญญาณ มุ่งเนน้สู่ความเป็นคนดี คนเก่ง และใชชี้วิตในสงัคมอยา่งมีความสุข 

2.2.2 ปรัชญาของโรงเรียน 
1. จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จกัสัจธรรมความจริง และการเขา้ถึงธรรมอนัสูงส่งอนัเป็น

บ่อเกิดของชีวิต 
   2.  มนุษยทุ์กคนตอ้งท างาน ความวิริยะอุตสาหะเป็นหนทางไปสู่ความส าเร็จ ดงัคติพจน์
ของโรงเรียนท่ีวา่ “Labor Omnia Vincit” 

2.2.3 เป้าหมายของโรงเรียน 
1. พฒันาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พฒันาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม

และจิตใจ ดว้ยบรรยากาศของเสรีภาพและความรัก 
2. ปลกูฝังความรักต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์อนัเป็นวิถีชีวิตของคนไทย 

ภายใตร้ะบบประชาธิปไตย และร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามของชาติ 
3. เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะชีวิต การเจนจัด (ความคล่องแคล่วหรือ

ช านาญ) ทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อใหน้กัเรียนเป็นคนมีทกัษะ มีเหตุผล มีความคิดเป็น
ตรรกะ มีระเบียบวินยัต่อตนเอง เป็นคนมีทรรศนะกวา้ง ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือ
พฒันาคุณภาพของชีวิตมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

4. เน้นการปฏิบติัและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิและเสรีภาพตามหลกั
มนุษยชนและการผนึกก าลงัการท าความดีตามหลกัธรรมของแต่ละศาสนาท่ีตนนบัถือ ร่วมกนัพฒันาชุมชน
ท่ีตนอาศยัอยู่โดยการศึกษาและเขา้ใจวฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมของตนเองของชุมชนและชาติ
เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมสนัติภาพและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งมวลมนุษย ์
  2.2.4 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ประเภทสามญัศึกษา ระดบัก่อนประถมศึกษา ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการจดัการศึกษาในรูปแบบ 
ประเภทและระดบัการศึกษาต่าง ๆ ตามท่ีโรงเรียนเอกชนสามารถจดัการศึกษาไดต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เพ่ือให้บริการการการจัดการศึกษาเก่ียวกับกิจการโรงเรียน หรือเก่ียวกับการจัด
การศึกษาไปสู่ความมุ่งหมายและหลกัการท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ส าหรับนักเรียน 
ผูป้กครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน 

3. เพ่ือให้บริการด้านวิชาการและด้านอ่ืนแก่นักเรียน ผูป้กครอง ครู บุคลากรของ
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โรงเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เพ่ือจดัการศึกษาอบรมแก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูพิ้การ ผูย้ากไร้และผูมี้ความสามารถพิเศษ

ตามเจตนารมณ์ของนกับุญหลุยส์มารีย ์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผูก่้อตั้งและสถาปนาคณะฯ 
5. ให้บริการท่ีพกัอาศยัแก่นกัเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินกิจการของโรงเรียน 
  2.2.5 นโยบายของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

1. มุ่งปรับปรุงระบบการบริหารและการจดัการของโรงเรียนใหเ้หมาะสม ทนัสมยั และมี
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบันโยบายของมลูนิธิฯ และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

2. มุ่งพฒันาครูฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่ายสนบัสนุน ใหมี้คุณธรรมจริยธรรม มี
ความรู้ความสามารถ และมีความช านาญแบบมืออาชีพ รวมทั้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาฯ 

3. มุ่งเสริมสร้างขวญั ก าลงัใจ และสวสัดิการแก่บุคลากรใหมี้ความมัน่ใจในการท างาน มี
ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 

4. เร่งรัดปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรู้ ความสามารถ มีความสุข รักการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองรวมทั้งสามารถ
ปฏิบติัตนใหมี้คุณค่าต่อสงัคม 

5. มุ่งแสวงหาความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และจากองค์กร
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งในระบบเครือข่าย ซ่ึงจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนภูมิปัญญา การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
การประสานงานท่ีดี และความภาคภมิูใจร่วมกนั 

6. มุ่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้
เขา้มาใชบ้ริการในดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นบุคลากรทางการศึกษา และเขา้มาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมไดต้าม
ความเหมาะสม 

7. มุ่งส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนถาวร   (Endowment Fund)   ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดแห่งความ
มัน่คงของสถาบนัอนัเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในทุก ๆ ดา้น 

8. มุ่งปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี รวมทั้งเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีมีอยู่แลว้ให้
สามารถใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด ก่อนท่ีจะตดัสินใจวางแผนและด าเนินการก่อสร้างใหม่ 

9. มุ่งพฒันาระบบงานวิจยัภายในโรงเรียนใหถู้กหลกัวิชา สามารถน าผลมาใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการบริหารจดัการ และการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. มุ่งพฒันาคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ทั้งในดา้นปัจจยั กระบวนการ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน จนสามารถประกนัคุณภาพฯ และไดรั้บการรับรองคุณภาพฯ จากส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 2.2.6 อตัลกัษณ์ของโรงเรียนจริยธรรมเด่น  เนน้จิตตารมณ์ 
  จริยธรรม  หมายถึง  คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงคุณธรรมความดี    ยดึมัน่ในศาสนา   
                                                                 และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ 

      จิตตารมณ์  หมายถึง การด าเนินชีวิต ตามแบบท่านนกับุญหลุยส์ มารียก์รีญอง เดอ 
                                 มงฟอร์ต ซ่ึงแสดงออกถึงความรัก  ความรับผิดชอบ  ความทุ่มเท      
                                 ความเสียสละ ความวิริยะ   ความนอบนอ้ม  การอุทิศตน  และ 
                                 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี     

 2.2.7 เอกลกัษณ์ของโรงเรียน ศิษยเ์ซนตห์ลุยส์  สวสัดี  นอบนอ้ม   
 

3.  แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.1  การปฏิบัติและการนิเทศติดตามการปฏิบัติตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
เป็นไปอยา่งมีบูรณาการ สมัพนัธ์เป็นกระบวนการเช่ือมโยงและใหทุ้กหน่วยงานในโรงเรียนเขา้มามี  ส่วน
ร่วมอย่างจริงจงัในการน าวตัถุประสงค์ นโยบาย ปรัชญาการจดัการศึกษาของโรงเรียนมาก าหนดเป็น
แผนปฏิบติัการ โดยมีแผนงาน และโครงการรองรับ เพ่ือการด าเนินการในขั้นปฏิบติัตามเป้าหมาย เกณฑ์
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ และมาตรการ  ด าเนินงานในช่วงเวลาท่ีก าหนด มีทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้และผูรั้บผิดชอบท่ี
ชดัเจน น าไปด าเนินการใหบ้รรลุผลส าเร็จ  รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้มาร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมติดตามตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนด  รวมทั้ง
การปรับปรุง แกไ้ข หรือก าหนดยทุธศาสตร์ใหม่  หากพบว่ามาตรการท่ีก าหนดยงัไม่บรรลุเจตนารมณ์ของ
ยทุธศาสตร์อยา่งมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ   
  โรงเรียนไดก้ าหนดแนวทางการน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบติัไวด้งัน้ี 
  1. จดัเตรียมและพฒันากลไกการน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบติั เร่ิมจากการ
ก าหนดมาตรการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในสาระของยทุธศาสตร์ พร้อมทั้งก าหนดกลไกประสานงาน  
ดา้นต่าง ๆ ของยทุธศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั 
  2. จดัท ากรอบและแนวปฏิบติัของยุทธศาสตร์ โดยระดมสรรพก าลงัภายในโรงเรียน ในการ
แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัทุกขั้นตอน ในรูปแบบท่ีมีการเรียนรู้ และบูรณาการความคิดร่วมกนั สร้าง
กรอบแนวคิดและหลกัการในการท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปี ใหมี้ความ
สอดคลอ้งกนั 
  3. ปรับปรุงกลไก และบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนให้สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งปรับระบบการจดัสรรงบประมาณใหส้นองจุดเนน้ของยทุธศาสตร์ 
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  4. ส่งเสริมการจดัท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการ ให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 6 ปีของโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ยทุธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
สอดคลอ้งกบับริบท และความตอ้งการของชุมชน 
  5. พฒันาระบบ และกลไกการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยทุธศาสตร์ เร่ิมตั้งแต่
การส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลทุกระดับท่ีจ  าเป็นต้องใช้ให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูล ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลร่วมกนัได ้พร้อมทั้ง
พฒันาตวัช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์  ทั้งในส่วนท่ีเป็นปัจจยัตวัป้อนกระบวนการ 
และผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลิตผล ตลอดจนจดัระบบการก ากบั ติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย สามารถน าผลจากการก ากบั 
ติดตามมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินการอยา่งสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติั 
  6. การประเมินผลยทุธศาสตร์ ประเมินขั้นเตรียมความพร้อม ไดแ้ก่ ประเมินความรู้ ความเขา้ใจ  
สาระของยุทธศาสตร์  ความพร้อมของโรงเรียน  และกลไกตามโครงสร้างการบริหารยุทธศาสตร์ ระบบ
และกลไกการประสานงาน เป็นตน้ ประเมินกระบวนการปฏิบติั ไดแ้ก่  กระบวนการจดัท ากรอบแนวทาง
พฒันายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการ  กระบวนการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัในทุกขั้นตอน ประเมิน
ผลผลิต  ผลลพัธ์  และผลประโยชน์ท่ีเกิดกบันกัเรียน  ครู  และโรงเรียน  ว่าเป็นไปตามปรัชญา เป้าหมาย 
วิสยัทศัน์และเจตนารมณ์ของผูก่้อตั้งโรงเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
 

 3.2  แนวทางการสรุป รายงานผลการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  แนวทางการสรุป รายงานผลการใชแ้ผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา 
ยึดพนัธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนเป็นท่ีตั้ง เม่ือไดด้  าเนินการให้มีการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ตรวจทานความถูกตอ้งของผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนว่าไดผ้ลลพัธ์ตรงตามความเป็นจริงที่เกิดข้ึน
และตามเป้าหมาย สรุปผลความส าเร็จเมื่อเทียบกบัเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จที่ตั้งไวใ้นแต่ละปี
การศึกษา พร้อมจดัท าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์เพ่ือรายงานผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ ส าหรับใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการ
ปรับปรุงและพฒันาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  ทั้ งน้ี ถึงแม้ว่าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้มีความมุ่งมั่นในพฒันาระบบงานการ
ใหบ้ริการและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือกา้วสู่ความเป็นเลิศ แต่ยงัมีช่องวา่งแห่งการพฒันาท่ีโรงเรียน
จะตอ้งค านึงถึง ดงันั้นโรงเรียนจะไม่หยดุย ั้งในการพฒันาเพ่ือไปสู่การพฒันาการศึกษาอยา่งย ัง่ยนื 
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4. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

1. ส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบ
วินยั คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ละมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมระบอบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 87 มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินยั คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคแ์ละมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมระบอบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1, 8BSG, 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ปลกูฝังใหผู้เ้รียนเป็น
ผูมี้คุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินยั คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์
1.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมในระบอบการ
ปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 
 
 
 

 
 
 

- งานอภิบาล(1.1) 
- งานระเบียบวินยั (1.1) 
- งานระดบัชั้น (1.1,1.2) 
- งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (1.1) 
- งานสวสัดิภาพนกัเรียน(1.1) 
- งานสภานกัเรียน (1.2) 
- งานกลุ่มสาระฯ (1.1,1.2) 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(1.1,1.2) 
- งานหลกัสูตรการสอน
(ปฐมวยั) (1.1,1.2) 
- โครงการค่ายเพื่อนนกับุญมง
ฟอร์ต (1.1)  
- โครงการแกนน าการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (1.2) 
- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 
(1.1,1.2) 
- โครงการระเบียบวินยั     
สวสัดิภาพและความปลอดภยั 
(ปฐมวยั) (1.1,1.2) 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม (ปฐมวยั) (1.1,1.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     149 
 

พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

2. ส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียนให้เป็นพลเมือง
ดี เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีไทย ทอ้งถ่ิน 
และส่ิงแวดลอ้ม 

2. ผูเ้รียนร้อยละ 87 เป็น
พลเมืองดี มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ประเพณีไทยทอ้งถ่ิน และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1, 2 2. สร้างจิตส านึกในการ
เป็นพลเมืองดี และมีส่วน
ร่วมในการ อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมประเพณี
ไทย ทอ้งถ่ิน และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 
- งานดนตรีและการแสดง 
- งานสัมพนัธ์ชุมชน 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- งานหลกัสูตรการสอน
(ปฐมวยั) 
- โครงการสืบสานวฒันธรรม
ไทย 
- โครงการแหล่งการเรียนรู้ฯ 
- โครงการบรรพชาสามเณร
เฉลิมพระเกียรติ 
- โครงการธนาคารขยะ 
รีไซเคิล 
- โครงการจดักิจกรรมวนัส าคญั 
- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 
- โครงการระเบียบวินยัฯ
(ปฐมวยั) 
- โครงการวนัส าคญั (ปฐมวยั)  
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 
(ปฐมวยั) 
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พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

3. มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน
ประยุกตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั 

3. ผูเ้รียนร้อยละ 76 
ประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั 

1, 3 3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

- งานกลุ่มสาระฯ 
- งานหลกัสูตรการเรียนการสอน 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานหลกัสูตรการสอน
(ปฐมวยั) 
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน
(ปฐมวยั) 
- โครงการธนาคารโรงเรียน  
- โครงการค่ายอาสาพฒันา
ชนบท 
- โครงการวนัส าคญั (ปฐมวยั) 
- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 

4. พฒันาใหผู้เ้รียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
อยา่งเป็นระบบครบถว้น 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์สามารถ
แกปั้ญหาโดยสันติวิธี 

4. ผูเ้รียนร้อยละ 76 มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบครบถว้น มี
ความคิดสร้างสรรค ์และ
สามารถแกปั้ญหาโดยสันติ
วิธี 

4 4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความสนใจ ใฝ่รู้ มี
ความคิดรวบยอด คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อยา่ง
เป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค ์และสามารถ
แกปั้ญหาโดยสันติวิธี 

- งานกลุ่มสาระฯ  
- งานหลกัสูตรการเรียนการ
สอน 
- งานวดัและประเมินผล 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- งานบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน 
- งานหลกัสูตรการสอน 
(ปฐมวยั) 
- งานวดัและประเมินผล
(ปฐมวยั)  
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 
(ปฐมวยั) 

    - โครงการพฒันาทกัษะวิชาการ 
- โครงการ Academic Day  
- โครงการวนัวิชาการระดบั
การศึกษาปฐมวยั 
- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 
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พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

5. พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียใน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ไม่นอ้ยกวา่ 
2.70 

5. ผูเ้รียนร้อยละ 76 ของ
ผูเ้รียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ียใน 8 
กลุ่มสาระฯไม่นอ้ยกวา่ 
2.70 

5 5. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

- งานกลุ่มสาระฯ (5.1,5.2) 
- งานวดัและประเมินผล 
(5.1,5.2) 
- งานบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน
(5.1,5.2) 
- งานวดัและประเมินผล 
(ปฐมวยั) (5.1) 
- งานหลกัสูตรการสอน
(ปฐมวยั)(5.1) 
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน
(ปฐมวยั) 
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามยั(ปฐมวยั) 
- โครงการสอนเสริม (5.1,5.2) 
- โครงการ Intensive course 
(5.1,5.2)  
- โครงการเพชร SL (5.1,5.2) 
- โครงการวนัส าคญั(ปฐมวยั) 

6. ส่งเสริมและเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนรักการ
เรียนรู้ และมี
ความสามารถในการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต 

6. ผูเ้รียนร้อยละ 87 รักการ
เรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต 

6 6.1 ส่งเสริมรักการเรียนรู้
และพฒันาทกัษะการฟัง 
การพดู การอ่าน การเขียน 
6.2 ส่งเสริมการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน 

- งานหลกัสูตรการเรียนการ
สอน (6.1) 
- งานกลุ่มสาระฯ (6.1,6.2) 
- งานส่ือการสอน (6.1) 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(6.1,6.2) 
- งานหอ้งสมุด (6.2) 
- งานแนะแนว (6.2) 
- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 
(6.1,6.2) 
- งานหลกัสูตรการสอน 
(ปฐมวยั) (6.1,6.2) 
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน
(ปฐมวยั) (6.1,6.2) 
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พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    - งานวดัและประเมินผล
(ปฐมวยั) (6.1,6.2) 
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน (6.1,6.2) 
- โครงการจดัซ้ือหนงัสือเขา้
หอ้งสมุด (6.2) 
- โครงการทศันศึกษาระดบัชั้น 
ป.1-ม.6 (6.2) 
- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 
(6.2) 

7. ส่งเสริมและพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวิต มี
ทกัษะกระบวนการ
ท างานเป็นทีม สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 

7. ผูเ้รียนร้อยละ 87มีทกัษะ
ชีวิต มีทกัษะกระบวนการ
ท างานเป็นทีม สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
มีความสุข 

3 7. ส่งเสริมกระบวนการ
ท างานเป็นทีม และทกัษะ
ชีวิต 

- งานอภิบาล 
- งานกลุ่มสาระฯ 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
- งานสภานกัเรียน 
- งานวดัและประเมินผล
(ปฐมวยั) 
- งานหลกัสูตรการสอน
(ปฐมวยั) 
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 
(ปฐมวยั)  
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามยั(ปฐมวยั) 
- โครงการค่ายลกูเสือ-เนตรนารี 
- โครงการค่ายเพื่อนนกับุญ   
มงฟอร์ต 
- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 
- โครงการวนัส าคญั(ปฐมวยั) 
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พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

8. ส่งเสริมและเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บ
การพฒันาและส่งเสริม
ใหมี้สุนทรียภาพ มี
ผลงานดา้นศิลปะ 
ดนตรี กีฬา นนัทนาการ 
และเทคโนโลย ี
 

8. ผูเ้รียนร้อยละ 87 ไดรั้บ
การพฒันาและส่งเสริมใหมี้
สุนทรียภาพ มีผลงานดา้น
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นนัทนาการ และ
เทคโนโลย ี

8 8. ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้
สุนทรียภาพ มีผลงานดา้น
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นนัทนาการและ
เทคโนโลย ี

- งานกลุ่มสาระฯ 
- งานดนตรีและการแสดง 
- งานกีฬา  
- งานหลกัสูตรการสอน
(ปฐมวยั) 
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 
(ปฐมวยั) 
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามยั(ปฐมวยั) 

- โครงการแข่งขนักรีฑาสี 
- โครงการแข่งขนักีฬา SLC 
GAMES 
- โครงการกรีฑานกัเรียน
โรงเรียนในเครือ ฯ 
- โครงการแข่งขนักีฬากลุ่ม
โรงเรียนเอกชน 

9. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
สุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี 

9. ผูเ้รียนร้อยละ 91 มีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี 

7 9. ส่งเสริมสุขนิสัย 
สุขภาพ อนามยัและ
สุขภาพจิตท่ีดี 
 

- งานกลุ่มสาระฯ (9.1,9.2) 
- งานแนะแนว (9.2) 
- งานกีฬา (9.1,9.2) 
- งานสภานกัเรียน(9.1,9.2) 
- งานสุขอนามยั (9.1,9.2) 
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามยั (ปฐมวยั) (9.1,9.2) 
 - งานหลกัสูตรและการสอน
(ปฐมวยั)(9.1,9.2)  
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน
(ปฐมวยั)(9.1,9.2) 
- งานวดัและประเมินผล
(9.1,9.2) 
- โครงการหุ่นดีหุ่นสวย 
(9.1,9.2) 
- โครงการเดก็ไทยท าได ้
(9.1,9.2) 
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เป้าหมาย  
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มาตรฐาน  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    

- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั)
(9.1,9.2) 
- โครงการวนัส าคญั(ปฐมวยั)
(9.1,9.2) 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม(9.1,9.2) 

10. พฒันาบุคลากรให้
ไดรั้บการพฒันาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

10. บุคลากรร้อยละ 96
ไดรั้บการพฒันาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

9, 10, 11 10. ส่งเสริมการศึกษาและ
พฒันาความรู้ของ
บุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานวิชาชีพ 

- งานบุคลากร(10.1 – 10.5) 
- งานวิจยัและพฒันา (10.5) 
- งานบริหารฝ่ายวิชาการ 
 (10.1-10.5) 
- งานกลุ่มสาระฯ (10.2,10.5) 
- งานหลกัสูตรการเรียนการ
สอน (10.2,10.5) 
- งานวดัและประเมินผล 
(10.2,10.5) 
- งานหอ้งสมุด (10.2,10.5) 
- งานส่ือการสอน (10.2,10.5)  
- งานแนะแนว (10.2,10.5) 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(10.2,10.5)  
- งานบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน
(10.1-10.5) 
- งานบริหารแผนกปกครอง 
(10.1-10.5) 
- งานบริหารแผนกกิจกรรม
(10.1-10.5) 
- งานบริหารฝ่ายการศึกษา
ปฐมวยั(10.1-10.5) 
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เป้าหมาย  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

11. ส่งเสริมให้
บุคลากรไดรั้บการ
พฒันาทางดา้นจิต
วิญญาณ มีขวญั
ก าลงัใจ มีความสุขใน
การท างาน 

11. บุคลากรร้อยละ 88
ไดรั้บการพฒันาทางดา้น
จิตวิญญาณ มีขวญัก าลงัใจ 
มีความสุขในการท างาน 

9, 11 11.1 ส่งเสริมใหบุ้คลากร
มีคุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา
ท่ีตนนบัถือตาม            
จิตตารมณ์นกับุญหลุยส์ 
 
11.2 ส่งเสริมใหบุ้คลากร
มีขวญัก าลงัใจและมี
ความสุขในการท างาน 

- งานอภิบาล (11.1) 
- งานบุคลากร(11.1,11.2) 
- งานบริหารฝ่ายวิชาการ 
(11.1,11.2) 
- งานบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน 
(11.1,11.2) 
- งานบริหารแผนกปกครอง 
(11.1,11.2) 
- งานบริหารแผนกกิจกรรม 
(11.1,11.2) 
- งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน 
(11.2) 
- งานบริหารฝ่ายปฐมวยั
(11.1,11.2) 
- โครงการฟ้ืนฟจิูตใจบุคลากร
คาทอลิก (11.1) 
- โครงการวนัส าคญั(ปฐมวยั) 
(11.1,11.2) 

12. ส่งเสริม และเปิด
โอกาสให้บุคลากร
ประยุกตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั 

12. บุคลากรร้อยละ 76 
สามารถประยุกตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวนั 

9, 11 12. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหบุ้คลากร
ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั 

- งานบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน  
- งานบริหารแผนกปกครอง  
- งานบริหารแผนกกิจกรรม 
- งานบริหารฝ่ายวิชาการ  
 

13. พฒันาโรงเรียนใหมี้
การบริหารจดัการตาม
มาตรฐานสากลและ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

13. โรงเรียนมีการบริหาร
จดัการตามมาตรฐานสากล
และตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

12, 13 13.1 บริหารจดัการท่ีเป็น
ระบบตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 

- งานบริหารส านกัผูอ้  านวยการ
(13.1) 
- งานนโยบายและแผน (13.1) 
- งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน 
(13.1) 
- งานบริหารแผนกธุรการ 
(13.1-13.3) 
- งานสารบรรณ (13.1) 
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พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

   13.2 พฒันาระบบ ICT 
 
 
13.3 พฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายใน - ภายนอก 
 

- งานทะเบียนสถิติ (13.1-13.2) 
- งานเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ (13.2) 
- งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน 
(13.1) 
- งานการเงินและบญัชี (13.1-
13.2) 
- งานตรวจสอบการเงิน(13.1-
13.2) 
- งานจดัซ้ือ (13.1-13.2) 
- งานพสัดุครุภณัฑ ์(13.1-13.2)  
- งานประกนัคุณภาพ(13.3) 
- งานบริหารฝ่ายวิชาการ (13.1-
13.3) 
- งานกลุ่มสาระฯ (13.1) 
- งานหลกัสูตรการเรียนการ
สอน (13.1) 
- งานวดัและประเมินผล (13.1) 
- งานหอ้งสมุด (13.1) 
- งานส่ือการสอน (13.1) 
- งานแนะแนว (13.1) 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(13.1) 
- งานบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน 
(13.1-13.3) 
- งานบริหารแผนกปกครอง 
(13.1-13.3) 
- งานบริหารกิจกรรม (13.1-
13.3) 
- งานระดบัชั้น (13.1-13.3) 
- งานระเบียบวินยั (13.1-13.3) 
- งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม(13.1-13.3) 
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พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    - งานสวสัดิภาพนกัเรียน(13.1-
13.3) 
- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก
(13.1-13.3) 
- งานสภานกัเรียน(13.1-13.3) 
- งานดนตรีและการแสดง 
(13.1-13.3) 
- งานสัมพนัธ์ชุมชน(13.1-13.3) 
- งานกีฬา (13.1-13.3) 
- งานบริหารฝ่ายทัว่ไป(13.1) 
- งานบริหารแผนกอาคาร
สถานท่ี (13.1) 
- งานบริหารแผนกบริการ 
(13.1) 
- งานโภชนาการ (13.1)  
- งานสุขอนามยั (13.1) 
- งานมุมสวสัดิการ(13.1) 
- งานเบเกอร่ี (13.1) 
- งานบริหารฝ่ายปฐมวยั 
(13.1,13.3) 
- งานหลกัสูตรการสอน
(ปฐมวยั) (13.1) 
- งานวดัและประเมินผล
(ปฐมวยั) (13.1) 
- งานส่ือการเรียนรู้(ปฐมวยั) 
(13.1) 
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามยั(ปฐมวยั) (13.1)  
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน
(ปฐมวยั)(13.1) 
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พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    - โครงการโรงอาหารมาตรฐาน 
(13.1) 
- โครงการควบคุมไขเ้ลือดออก 
(13.1) 
- โครงการเดก็ไทยท าได ้(13.1) 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (13.1) 
 

14. มุ่งเนน้ใหโ้รงเรียน
มีการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้
ภาษาองักฤษเป็นส่ือใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา  ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี และ
ภาษาต่างประเทศ 

14. โรงเรียนมีการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้
ภาษาองักฤษเป็นส่ือใน
รายวิชา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ 

14 14. พฒันาหลกัสูตรและ
จดัการเรียนการสอนโดย
ใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ 

-  งานหลกัสูตรการเรียนการ
สอน (14.1,14.2) 
- งานกลุ่มสาระฯ (14.1,14.2) 
- งานวดัและประเมินผล
(14.1,14.2) 
- งานศูนยภ์าษาต่างประเทศ 
(14.2) - งานบริหารฝ่ายกิจการ
นกัเรียน (14.1,14.2) 
- งานหลกัสูตรและการสอน
(ปฐมวยั) (14.1,14.2) 
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน
(ปฐมวยั) (14.1, 14.2) 
 

15. ส่งเสริมใหโ้รงเรียน
มีการพฒันาหลกัสูตร
และใชก้ระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

15. โรงเรียนมีการพฒันา
หลกัสูตรและใช้
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

14 15. พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

- งานหลกัสูตรการเรียนการสอน 
- งานกลุ่มสาระฯ  
- งานบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน  
 - งานส่ือการเรียนรู้(ปฐมวยั) 
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน
(ปฐมวยั) 
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พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

16. ส่งเสริมใหโ้รงเรียน
มีกิจกรรมและพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

16. โรงเรียนมีการส่งเสริม
กิจกรรมและพฒันาผูเ้รียน
อยา่งหลากหลาย 

15 16. ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลาย 

- งานกลุ่มสาระฯ 
- งานหอ้งสมุด 
- งานแนะแนว 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
- งานบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน 
- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก  
- งานดนตรีและการแสดง- งาน
กีฬา 
- งานสภานกัเรียน 
- งานสัมพนัธ์ชุมชน 
- งานวิจยัและพฒันา 
- งานสุขอนามยั 
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 
(ปฐมวยั) 
- โครงการเดก็ไทยท าได ้
- โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
- โครงการวนัวิชาการปฐมวยั 
- โครงการค่ายวิชาการ 
(ปฐมวยั) 

17. พฒันาโรงเรียนใหมี้
อาคาร สถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศ 
และเทคโนโลยท่ีีเอ้ือต่อ
การจดักระบวนการ
เรียนรู้ 

17. โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศ และ
เทคโนโลยท่ีีเอ้ือต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 

16 17.1 ปรับปรุงและพฒันา
อาคารสถานท่ีใหมี้ความ
เหมาะสม เพียงพอและ
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
17.2 พฒันาเทคโนโลยท่ีี
เอ้ือต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 

- งานบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน 
(17.3) 
- งานระเบียบวินยั (17.1, 17.2) 
- งานระดบัชั้น (17.1,17.2) 
- งานสวสัดิภาพนกัเรียน 
(17.1,17.2) 
- งานบริหารฝ่ายวิชาการ 17.1-
17.3) 
- งานสาธารณูปโภค (17.2) 
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พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    - งานสวสัดิภาพนกัเรียน (17.2) 
- งานส่ือการเรียนรู้ (ปฐมวยั) 
(17.1,17.2) 
- งานเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ (17.3) 
- โครงการ SL Brain Bank 
(17.3) 
- โครงการพฒันาการสอนโดย
ใชห้อ้งปฏิบติัการ (17.1-17.3) 
- โครงการพฒันา
หอ้งปฏิบติัการดนตรี (17.1-
17.3) 
- โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นหุ่นยนต ์(17.3) 
- โครงการประหยดัพลงังาน 
(17.2) 
 - โครงการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม (17.2) 
- โครงการน ้าด่ืมปลอดภยัได้
มาตรฐาน(17.2) 
- โครงการสุดยอดส้วม (17.2) 
 

18. ส่งเสริมและเปิด
โอกาสใหมี้การสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบับุคคล 
องคก์ร ชุมชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการมี
ส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาและพฒันา
โรงเรียน 

18. มีการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบับุคคล องคก์ร 
ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาและ
พฒันาโรงเรียน 

17, 18 18. ส่งเสริมการสร้าง
ความสมัพนัธ์และการมี
ส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชน 

- งานบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน
(18.1,18.2) 
- งานสัมพนัธ์ชุมชน 
(18.1,18.2) 
- งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 
(18.1,18.2) 
- งานระดบัชั้น (18.1,18.2) 
- งานบริหารฝ่ายวิชาการ 
(18.1,18.2) 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
(18.1,18.2) 
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พนัธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย  
(Goals) 

มาตรฐาน  
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ 

    - งานกลุ่มสาระฯ (18.1,18.2) 
- งานแนะแนว(18.1,18.2) 
- งานประชาสัมพนัธ์ 
(18.1,18.2) 
- งานหลกัสูตรและการสอน
(ปฐมวยั) (18.1) 
- งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน
(ปฐมวยั)(18.1,18.2) 
- โครงการ ราตรีเซนตห์ลุยส์
สัมพนัธ์(18.1) 
 - โครงการ SL HOME 
COMING DAY (18.1, 18.2) 
- โครงการวนัส าคญั(ปฐมวยั) 
(18.1,18.2) 
- โครงการค่ายวิชาการ(ปฐมวยั) 
(18.1, 18.2) 
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5. สรุปแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

 

ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

 
สรุป 
% 

 
เป้าหมาย 

% 

 
สรุป

ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 1.เด็ก
ร้อยละ 95 มีระเบียบ
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ มีส่วนร่วม
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1.1 ปลกูฝังใหเ้ดก็เป็น
ผูมี้ระเบียบวินยั  
คุณธรรม  จริยธรรม
ค่านิยมท่ีพึงประสงคมี์
ส่วนร่วมส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

1.1 เดก็ มีระเบียบวินยั 
คุณธรรม  จริยธรรม 

1.งานหลกัสูตรการสอน 99.52 98.98 95 บรรลุ 
1.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
2.โครงการค่ายวิชาการ  
     2.1 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี1 99.20 
     2.2 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2 98.70 
     2.3 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 3  98.60 
3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 98.48 
     3.1 ค่ายธรรมะ  98.10 
     3.2 ประกวดมารยาท  98.90 
     3.3 หอ้งคุณธรรม-จริยธรรม  97.90 
4.โครงการระเบียบวินยั สวสัดิภาพและความปลอดภยั 99.49 
     4.1 คุณภาพชั้นเรียน 98.55 
     4.2 โฮมรูม 99.47 
     4.3 ระเบียบการแต่งกายของนกัเรียน 99.47 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

 
สรุป 
% 

 
เป้าหมาย 

% 

 
สรุป

ผลส าเร็จ 
 
 

 
 
 
1.2 ส่งเสริมใหเ้ดก็มี

ส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 

 
 
 
1.2 เดก็ มีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

     4.4 การเขา้แถว /การเดินแถว  99.47  
 
 

99.24 

 
 
 
95 

 
 
 
 

บรรลุ 
 
 
 
 

     4.6 ซกัซอ้มการใชเ้คร่ืองมือดบัเพลิง   99.48 
     4.7 ประกวดหอ้งเรียน    
1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 
     1.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2 เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน 99.50 
     1.3 วิเคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั 99.44 
      1.4 วนัอาชีพ 99.30 
2. โครงการค่ายวิชาการ  
     2.1 นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว 98.80 
3. โครงการระเบียบวินยั สวสัดิภาพและความปลอดภยั 99.49 
     3.1 โฮมรูม 98.55 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

 
สรุป 
% 

 
เป้าหมาย 

% 

 
สรุป

ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 2 เ ด็ ก
ร้อยละ 95 มีส่วนร่วม
ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
ประเพณีไทย ท้องถิ่น
แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้  มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พฒันาส่ิงแวดล้อม     
(BSG.: ม.1, ม.2 ) (สม
ศ.: ม.1, ม.13) 
 

2.1 ส่งเสริมใหเ้ดก็มี
จิตส านึกท่ีดีในการ
อนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
2.2 ส่งเสริมใหเ้ดก็มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ไทย  ประเพณีไทย 
ทอ้งถ่ิน 

2.1 เดก็ มีจิตส านึกใน
การอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 เดก็ มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย  
ประเพณีไทย ทอ้งถ่ิน 

1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 99.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.10 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 

  1.1การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
  1.2 วิเคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั 99.44 
  1.3วนัอาชีพ 99.30 
2.โครงการค่ายวิชาการ  
     2.1 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี1 99.20 
     2.2 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2 98.70 
     2.3 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 3 98.60 
     2.4 เขา้ค่ายดูดาว   98.40 
     2.5 นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว 98.80 
1. โครงการค่ายวิชาการ  
     1.1 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี1 99.20 
     1.2 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2 98.70 
     1.3 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี3  98.60 
    1.4 นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว 98.80 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

 

 

      1.5 วนัอาชีพ (งานหลกัสูตรและการสอน) 99.30    
2. โครงการระเบียบวนิยั สวสัดิภาพและความปลอดภยั 99.49 
     2.1 โฮมรูม 98.55 
     2.2 ระเบียบการแต่งกายของนกัเรียน 99.47 
    2.3 การเขา้แถว /การเดินแถว 99.47 
3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 98.48 
     3.1 ค่ายธรรมะ  98.10 
     3.2 ประกวดมารยาท  98.90 
     3.3 หอ้งคุณธรรม-จริยธรรม  97.90 
4.โครงการวนัส าคญั 99.43 
     4.1 วนัหรรษามหาสงกรานตเ์ซนตห์ลุยส์ 99.50 
     4.2 วนัไหวค้รู  99.50 
     4.3 วนัฉลองนกับุญ 99.30 
     4.4 วนัเขา้พรรษา 99.40 
     4.5 วนัแม่แห่งชาติ  99.50 
     4.6 วนัลอยกระทง 99.30 
     4.7 วนัพอ่แห่งชาติ 99.50 
     4.8 วนัคริสตม์าส 99.50 
     4.9 วนัเด็กแห่งชาติ 99.50 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 3 เ ด็ ก
ร้อยละ80 ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามหลัก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง และสามารถ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
(BSG.: ม.14) 
(สมศ.: ม.13) 
 

3.1 กิจกรรมสอดแทรก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจดัการ
เรียน และน าไปใช ้

3.1 เดก็ น าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
 

1. โครงการวนัส าคญั 99.43 98.94 95 บรรลุ 
     1.1 วนัพอ่แห่งชาติ 99.50 
2. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 
 2.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
 2.2 วิเคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั 99.44 
     2.3 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั    98.64 
     2.4 หนูนอ้ยนกัออมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 98.30 
3. โครงการค่ายวิชาการ  
     3.1 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี1 99.20 
     3.2 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2 98.70 
     3.3 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี3  98.60 
     3.4 นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว 98.80 
     3.5 วนัอาชีพ 99.30 
4.งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
    4.1 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั 98.40 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุปผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 4 เด็ก
ร้อยละ 80  มี
ความสามารถคิดรวบ
ยอด  คิดแก้ปัญหา  
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์   มี
จินตนาการ  มีความรู้  
ทักษะเบือ้งต้น 
 (BSG.: ม.4, ม.5) 
 (สมศ.: ม.4, ม.5) 

4.1 ส่งเสริมใหเ้ดก็มี
ความสามารถคิดรวบ
ยอด คิดแกปั้ญหา 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์  
 มีจินตนาการ  มี
ความรู้  ทกัษะเบ้ืองตน้ 

4.1 เดก็ มีความสามารถ
คิดรวบยอด  
คิดแกปั้ญหา ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
 มีจินตนาการ  มีความรู้  
ทกัษะเบ้ืองตน้ 

1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 98.73 95 บรรลุ 
   1.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2 ทดลองวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั(โครงการค่ายวิชาการ) 99.40 
     1.3 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั    98.64 
     1.4 วิเคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั 99.44 
     1.5 หนูนอ้ยนกัออมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 98.30 
     1.6 เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน 99.50 
     1.7 แบบฝึกทกัษะเดก็ปฐมวยั 99.47 
     1.8 สอนเสริมตอนเยน็ 99.60 
     1.9 สอนเสริมวนัเสาร์ 99.40 
     1.10 สอนเสริมภาคฤดูร้อน 99.53 
     1.11 สอนเสริม DAY  CARE 99.46 
2.โครงการวนัวิชาการระดบัการศึกษาปฐมวยั 99.13 
3.งานวดัและประเมินผล 98.80 
     3.1 แข่งขนัทกัษะปฐมวยั(งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน) 98.80 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุปผลส าเร็จ 

   4. งานพฒันาศกัยภาพ 98.08    
     4.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
     4.2 หอ้งสมุดเดก็ปฐมวยั 97.70 
     4.3 คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั  97.50 
     4.4 คอมพิวเตอร์เดก็ปฐมวยั   97.50 
   4.6 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั  97.60 
     4.7 พละเดก็ปฐมวยั  
     4.8 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั  98.40 
     4.9 หนูนอ้ยประชาสัมพนัธ์  97.80 
     4.10 รักการอ่าน 97.70 
5. โครงการค่ายวิชาการ  
     5.1 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี1 99.20 
     5.2 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2 98.70 
     5.3 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี3  98.60 
     5.4 เขา้ค่ายดูดาว  98.40 
     5.5 นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว 98.80 
     5.6 วนัอาชีพ ( งานหลกัสูตรและการสอน) 99.30 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

   4. งานพฒันาศกัยภาพ 98.08    
     4.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
     4.2 หอ้งสมุดเดก็ปฐมวยั 97.70 
     4.3 คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั  97.50 
     4.4 คอมพิวเตอร์เดก็ปฐมวยั   97.50 
   4.6 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั  97.60 
     4.7 พละเดก็ปฐมวยั  
     4.8 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั  98.40 
     4.9 หนูนอ้ยประชาสัมพนัธ์  97.80 
     4.10 รักการอ่าน 97.70 
5. โครงการค่ายวิชาการ  
     5.1 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี1 99.20 
     5.2 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2 98.70 
     5.3 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี3  98.60 
     5.4 เขา้ค่ายดูดาว  98.40 
     5.5 นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว 98.80 
     5.6 วนัอาชีพ ( งานหลกัสูตรและการสอน) 99.30 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     170 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

   
 
 
 
5.2 เดก็ มีพฒันาการ
ดา้นอารมณ์ - จิตใจ 
เฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
80 

    4.6 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั  98.40  
 
 
 

98.56 

 
 
 
 
95 

 
 
 
 

บรรลุ 

5. งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 96.56 
    5.1 กรีฑาสี 96.56 
     5.3ทดสอบสมรรถภาพนกัเรียนปฐมวยั  
1. งานวดัผลและประเมินผล 98.80 
     1.1 ประเมินพฒันาการเดก็รายบุคคล พฒันาการ 4 ดา้น 98.72 
    1.2 รายงานผลการประเมินพฒันาการเดก็ปฐมวยั(สมุดพก)  98.56 
     1.3 ยินดีกบับณัฑิตนอ้ยเดก็ปฐมวยั  99.04 
     1.4 แข่งขนัทกัษะปฐมวยั(งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน) 98.80 
2. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 
   2.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     2.2 ทดลองวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั(โครงการค่ายวิชาการ) 99.40 
     2.3 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั    98.64 
     2.4 หนูนอ้ยนกัออมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 98.30 
     2.5 เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน 99.50 
3. โครงการวนัส าคญั 99.43 
     3.1 วนัหรรษามหาสงกรานตเ์ซนตห์ลุยส์ 99.50 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

        3.2  วนัไหวค้รู  99.50    
     3.3 วนัฉลองนกับุญหลุยส์   99.30 
     3.4 วนัเขา้พรรษา  99.40 
     3.5 วนัแม่แห่งชาติ   99.50 
     3.6 วนัลอยกระทง  99.30 
     3.7 วนัพอ่แห่งชาติ  99.50 
     3.8 วนัคริสตม์าส  99.50 
     3.9 วนัเดก็แห่งชาติ  99.50 
4. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
    4.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
    4.2 คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั  97.50 
    4.3 คอมพิวเตอร์เดก็ปฐมวยั   97.50 
     4.4 หอ้งสมุดเดก็ปฐมวยั 97.70 
 4.5 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั 97.60 
     4.6 พละเดก็ปฐมวยั  
     4.7 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั  98.40 
   4.8 หนูนอ้ยประชาสัมพนัธ์ 97.80 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

   
 
 
5.3 เดก็ มีพฒันาการ
ดา้นสงัคม  เฉล่ียไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 80 

     4.9 รักการอ่าน 97.70  
 
 

98.76 
 
 
 

 
 
 
95 

 
 
 

บรรลุ 

5.งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 96.56 
     5.1 กรีฑาสี 96.56 
1.งานวดัผลและประเมินผล 98.80 
     1.1 ประเมินพฒันาการเดก็รายบุคคล ของ สมศ.  98.56 
     1.2 ประเมินพฒันาการเดก็รายบุคคล พฒันาการ 4 ดา้น  98.72 
     1.3 สมุดบญัชีเรียกช่ือ  99.12 
     1.4 ยินดีกบับณัฑิตนอ้ยเดก็ปฐมวยั   99.04 
     1.5 แข่งขนัทกัษะปฐมวยั(งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน)  98.80 
2. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 
  2.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
    2.2 ทดลองวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั(โครงการค่ายวิชาการ) 99.40 
    2.3 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั    98.64 
    2.4 เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน  99.50 
    2.5 สอนเสริมตอนเยน็  99.60 
     2.6 สอนเสริมวนัเสาร์ 99.40 
     2.7 สอนเสริมภาคฤดูร้อน 99.53 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

   
 
 

     2.8 สอนเสริม DAY  CARE  99.46    
3. โครงการวนัส าคญั 99.43 
     3.1 วนัหรรษามหาสงกรานตเ์ซนตห์ลุยส์ 99.50 
     3.2 วนัฉลองนกับุญหลุยส์ 99.50 
     3.3 วนัเขา้พรรษา 99.30 
     3.4 วนัไหวค้รู 99.40 
     3.5 วนัแม่แห่งชาติ   99.50 
     3.6 วนัลอยกระทง  99.30 
     3.7 วนัพอ่แห่งชาติ 99.50 
     3.8 วนัคริสตม์าส  99.50 
     3.9 วนัเดก็แห่งชาติ  99.50 
4. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
    4.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
    4.2 คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั  97.50 
    4.3 คอมพิวเตอร์เดก็ปฐมวยั   97.50 
     4.4 หอ้งสมุดเดก็ปฐมวยั 97.70 
 4.5 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั 97.60 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

   
 
 
 
 
 
5.4 เดก็ มีพฒันาการ
ดา้นสติปัญญา เฉล่ียไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

4.6 พละเดก็ปฐมวยั    
 
 
 
 
 

98.73 
 

 
 
 
 
 
 
95 

 
 
 
 
 
 

บรรลุ 

4.7 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั   98.40 
4.8 หนูนอ้ยประชาสัมพนัธ์  97.80 
4.9รักการอ่าน 97.70 
5.งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 96.56 
51 กรีฑาสี 96.56 
1.งานวดัผลและประเมินผล 98.80 
     1.1 ประเมินพฒันาการเดก็รายบุคคล ของ สมศ 98.56 
     1.2 ประเมินพฒันาการเดก็รายบุคคล พฒันาการ 4 ดา้น 98.72 
     1.3 สมุดบญัชีเรียกช่ือ 99.12 
     1.4 วดัผล  98.80 
    1.5 รายงานผลการประเมินพฒันาการเดก็ปฐมวยั(สมุดพก)  98.56 
     1.6 แฟ้มสะสมงาน Port  Folio เดก็ปฐมวยั 98.80 
     1.7 ยินดีกบับณัฑิตนอ้ยเดก็ปฐมวยั  99.04 
     1.8 แข่งขนัทกัษะปฐมวยั(งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน) 98.80 
2. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 
   2.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

        2.2 ทดลองวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั(โครงการค่ายวิชาการ) 99.40    
     2.3 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั      98.64 
     2.4 วิเคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั  99.44 
     2.5 หนูนอ้ยนกัออมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  98.30 
     2.6 เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน  99.50 
     2.7 แบบฝึกทกัษะเดก็ปฐมวยั  99.47 
     2.8 สอนเสริมตอนเยน็  99.60 
     2.9 สอนเสริมวนัเสาร์  99.40 
     2.10 สอนเสริมภาคฤดูร้อน 99.53 
     2.11สอนเสริม DAY  CARE  99.46 
3. โครงการวนัส าคญั 99.43 
     3.1 วนัหรรษามหาสงกรานตเ์ซนตห์ลุยส์  99.50 
     3.2 วนัไหวค้รู  99.50 
     3.3 วนัฉลองนกับุญหลุยส์   99.30 
     3.4 วนัเขา้พรรษา  99.40 
     3.5 วนัแม่แห่งชาติ   99.50 
     3.6 วนัลอยกระทง 99.30 
     3.7 วนัพอ่แห่งชาติ  99.50 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

        3.8 วนัคริสตม์าส 99.50    
     3.9 วนัเดก็แห่งชาติ  99.50 
4. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
    4.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
    4.2 คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั  97.50 
    4.3 คอมพิวเตอร์เดก็ปฐมวยั   97.50 
     4.4 หอ้งสมุดเดก็ปฐมวยั 97.70 
 4.5 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั 97.60 
4.6 พละเดก็ปฐมวยั   
4.7 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั   98.40 
4.8 หนูนอ้ยประชาสัมพนัธ์  97.80 
4.9รักการอ่าน 97.70 
5. งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 96.56 
     5.1 กรีฑาสี 96.56 
    5.2 แข่งขนักีฬาเอกชน  96.40 
     5.3 ทดสอบสมรรถภาพนกัเรียนปฐมวยั   
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 6 เด็ก
ร้อยละ 95 มีความ
สนใจใฝ่รู้ มีทักษะใน
การรักการอ่าน และ
พฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
(BSG.: ม.6) (สมศ.: ม.
6) 

6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้
และพฒันาทกัษะใน
การรักการอ่าน และ
พฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

6.1 เดก็ รักการเรียนรู้ 
มีทกัษะในการรักการ
อ่าน และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 
 

1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 98.68 95 บรรลุ 
   1.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2 ทดลองวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั(โครงการค่ายวิชาการ) 99.40 
     1.3 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั      98.64 
     1.4 วิเคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั  99.44 
     1.5 หนูนอ้ยนกัออมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  98.30 
     1.6 เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน  99.50 
     1.7 แบบฝึกทกัษะเดก็ปฐมวยั  99.47 
     1.8 สอนเสริมตอนเยน็  99.60 
     1.9 สอนเสริมวนัเสาร์  99.40 
     1.10 สอนเสริมภาคฤดูร้อน 99.53 
     1.11 สอนเสริม DAY  CARE  99.46 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     2.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
     2.2 หอ้งสมุดเดก็ปฐมวยั  97.70 
     2.3 คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั   97.50 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 ส่งเสริมการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน 
และนอกหอ้งเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 เดก็ เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ในและนอกหอ้งเรียน 
 
 
 
 
 

     2.4 คอมพิวเตอร์เดก็ปฐมวยั    97.50  
 
 
 
 
 
 
 

98.54 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 

     2.5จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั 97.60 
     2.6 พละเดก็ปฐมวยั   
     2.7 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั   98.40 
     2.8 หนูนอ้ยประชาสัมพนัธ์   97.80 
     2.9 รักการอ่าน  97.70 
3. งานวดัและประเมินผล 98.80 
     3.1 แข่งขนัทกัษะปฐมวยั(งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน) 98.80 
1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 
   1.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2 ทดลองวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั(โครงการค่ายวิชาการ) 99.40 
     1.3 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั       98.64 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     2.1 หอ้งสมุดเดก็ปฐมวยั 97.70 
     2.2 คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั   97.50 
     2.3 คอมพิวเตอร์เดก็ปฐมวยั    97.50 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

        2.6 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั 97.60    
     2.5 พละเดก็ปฐมวยั   
     2.6 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั    98.40 
3. โครงการค่ายวชิาการ  
     3.1 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี1 99.20 
     3.2 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2 98.70 
     3.3 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี3  98.60 
     3.4 เขา้ค่ายดูดาว   98.40 
     3.5 นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว  98.80 
     3.6 วนัอาชีพ ( งานหลกัสูตรและการสอน) 99.30 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 7 เด็ก
ร้อยละ 95 มีทักษะใน
การท างานจนส าเร็จ 
และสามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมี
ความสุขและมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
 BSG.: ม.3, ม.8, ม.8 
BSG) (สมศ.: ม.7) 
 
 

7.1 ส่งเสริม
กระบวนการท างาน
กลุ่ม 
 

7.1 เดก็ มีทกัษะในการ
ท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 

1. งานวดัและประเมินผล 98.80 98.76 95 บรรลุ 
      1.1 ยินดีกบับณัฑิตนอ้ยเดก็ปฐมวยั 99.04 
2. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 
   2.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     2.2 ทดลองวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั(โครงการค่ายวิชาการ) 99.40 
     2.3 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั       98.64 
3.งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     3.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
      3.2 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั 97.60 
     3.3 พละเดก็ปฐมวยั    
     3.4 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั   98.40 
4.โครงการค่ายวิชาการ  
     4.1 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี1 99.20 
     4.2 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2  98.70 
     4.3 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี3   98.60 
     4.4 เขา้ค่ายดูดาว   98.40 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

 
 

 
 
 
 
7.2 เสริมสร้างภาวะ
ผูน้  า 

 
 
 
 
7.2 เดก็ มีภาวะผูน้  า 

     4.5 วนัอาชีพ (งานหลกัสูตรการสอน) 99.30  
 
 
 

98.64 

 
 
 
 

95 

 
 
 
 

บรรลุ 

     4.6 นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว  98.80 
5. งานวดัและประเมินผล 98.80 
     5.1 แข่งขนัทกัษะปฐมวยั(งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน) 98.80 
1. งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 96.56 
     1.1 กรีฑาสี 96.56 
    1.2 กีฬาเอกชน 96.40 
     1.3 อุปกรณ์กีฬา  96.64 
2.โครงการวนัส าคญั 99.43 
     2.1 วนัหรรษามหาสงกรานตเ์ซนตห์ลุยส์ 99.50 
     2.2 วนัไหวค้รู   99.50 
     2.3 วนัแม่แห่งชาติ   99.50 
     2.4 วนัลอยกระทง  99.30 
     2.5 วนัพอ่แห่งชาติ  99.50 
     2.6 วนัคริสตม์าส  99.50 
     2.7 วนัเดก็แห่งชาติ  99.50 
3. งานหลกัสูตรและการสอน 99.52 
     3.1 เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน 99.50 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

   เป้าหมายข้อที่ 8 เด็ก
ร้อยละ 95 มีทักษะ
ด้านดนตรี  ศิลปะ  
เทคโนโลย ีการ
เคลือ่นไหว  ว่ายน ้า 
เหมาะสมตามวัย  
(BSG.: ม.8) (สมศ.: ม.
3) 
 

8. ส่งเสริมเดก็ดา้น
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
เทคโนโลย ี 
เคล่ือนไหวและ วา่ยน ้า 

8.1 เดก็ ไดรั้บการ
พฒันาและมีผลงาน
ดา้นศิลปะ 
 
 
 
 
8.2 เดก็ ไดรั้บการ
พฒันาและมีผลงาน
ดา้น ดนตรี เคล่ือนไหว 

1. งานหลกัสูตรและการสอน 99.52 98.55 
 
 
 
 
 
 

97.87 

95 
 
 
 
 
 
 

95 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 

      1.1 จดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2  จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั      98.64 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     2.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
     2.2 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั 97.60 
     2.3 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั 98.40 
1. งานหลกัสูตรและการสอน 99.52 
      1.1 จดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2  จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั      98.64 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     2.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
     2.2คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั   97.50 
     2.3จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั 97.60 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

   
 
 
8.3เดก็ ไดรั้บการ
พฒันาและมีผลงาน
ดา้น กีฬา วา่ยน ้า 
 
 
8.4 เดก็ ไดรั้บการ
พฒันาและมีผลงาน
ดา้นเทคโนโลย ี  

3.งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 96.56  
 
 

96.96 
 
 
 
 

97.86 

 
 
 

95 
 
 
 
 

95 

 
 
 

บรรลุ 
 
 
 
 

บรรลุ 
 

    3.1 กรีฑาสี 96.56 
    3.2 อุปกรณ์กีฬา 96.64 
1. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     1.1 พละเดก็ปฐมวยั  
2.งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 96.56 
    2.1 กรีฑาสี 96.56 
    2.2 อุปกรณ์กีฬา 96.64 
1. งานหลกัสูตรและการสอน 99.52 
      1.1 จดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2  ทอดลองวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั(โครงการค่ายวชิาการ) 96.56 
     1.3 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั      96.56 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     2.1 คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั   97.50 
     2.2 คอมพิวเตอร์เดก็ปฐมวยั   97.50 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 9 เด็ก
ร้อยละ 95 มีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี
เหมาะสมตามวัย  
(BSG.: ม.7)  
(สมศ.: ม.2) 
 

9.1 ส่งเสริมการออก
ก าลงักายตามความ
เหมาะสม และ
รับประทานอาหารตาม
หลกัโภชนาการ 

9.1 เดก็ มีสุขภาพกาย 
แขง็แรงสมบูรณ์ มี
น ้าหนกัส่วนสูงตาม
เกณฑ ์และวยั 
 

1. งานหลกัสูตรและการสอน 99.52 98.09 95 บรรลุ 
     1.1 จดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     2.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
          2.2 พละเดก็ปฐมวยั  
3. งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 96.56 
     3.1 กรีฑาสี 96.56 
     3.2 อุปกรณ์กีฬา  96.64 
4.โครงการค่ายวิชาการ  
     4.1 สานสายสัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 1  98.60 
     4.2 สานสายสัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2  98.60 
     4.3 สานสายสัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 3   98.60 
- จดักิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
1. งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 96.56 
     1.1 ทดสอบสมรรถภาพนกัเรียนปฐมวยั  
     1.2 หอ้งพยาบาล  96.56 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

  
 
 
 
 
9.2 ส่งเสริมใหเ้ดก็มี
จิตใจร่าเริง แจ่มใส 

 
 
 
 
 
9.2 เดก็ มีจิตใจร่าเริง 
แจ่มใส ตามวยั 

     1.3 ติดตามภาวการณ์เจริญเติบโต    
 
 
 
 

98.77 

 
 
 
 
 
95 

 
 
 
 
 

บรรลุ 
 

- รู้จักเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ   
1. งานหลกัสูตรและการสอน 99.52 
     1.1 จดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั   98.64 
1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 
   1.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั       98.64 
     1.3 ทดลองวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยัโครงการค่ายวชิาการ 99.40 
2. งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 96.56 
     2.1 กรีฑาสี 96.56 
3. งานวดัผลและประเมินผล 98.80 
     3.1 ยินดีกบับณัฑิตนอ้ยเดก็ปฐมวยั 99.04 
4. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     4.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
     4.2 คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั   97.50 
     4.3 พละเดก็ปฐมวยั  
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

        4.4 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั   98.40    
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 98.48 
     5.1 ค่ายธรรมะ 98.10 
     5.2 ประกวดมารยาท 98.90 
     5.3 หอ้งคุณธรรม-จริยธรรม 97.90 
6. โครงการวนัส าคญั 99.43 
     6.1 วนัหรรษามหาสงกรานตเ์ซนตห์ลุยส์ 99.50 
     6.2 วนัไหวค้รู   99.50 
     6.3 วนัฉลองนกับุญหลุยส์   99.30 
     6.4 วนัเขา้พรรษา  99.40 
     6.5วนัแม่แห่งชาติ   99.50 
     6.6 วนัลอยกระทง 99.30 
     6.7 วนัพอ่แห่งชาติ 99.50 
     6.8 วนัคริสตม์าส 99.50 
     6.9 วนัเดก็แห่งชาติ  99.50 
     6.10 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 1  99.20 
     6.11 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2  
     6.12 ทศันศึกษาการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 3 

98.70 
98.60 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 10  
บุคลากรได้รับการ
พฒันาเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู  
(BSG.: ม.9) (สมศ.: ม.
8, ม.10) 

10.  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนบุคลากร 
ไดรั้บการพฒันาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
 

10.1 บุคลากรทุกคนไดรั้บ
การอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานทั้งในและนอก
สถานศึกษา ในสาขาท่ี
สอนไม่ต ่ากวา่ 25  ชัว่โมง
ต่อปี สาขาทัว่ไป  ไม่ต  ่า
กวา่ 20  ชัว่โมงต่อปี 
10.2 ครูผูส้อนทุกคนมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู 
 
 
10.3  บุคลากรฝ่ายปฐมวยั
จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไป และ
ก าลงัศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี 
10.4  บุคลากรปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
และระเบียบของโรงเรียน 

1.งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวยั 98.88 99.00 
 
 
 
 
 

86.20 
 
 
 
- 
 

99.16 
 

95 
 
 
 
 
 
95 

 
 
 
- 
 

95 

บรรลุ 
 
 
 
 
 

ไม่บรรลุ 
 
 
 

บรรลุ 
 

บรรลุ 
 

     1.1 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานระดบัการศึกษาปฐมวยั 99.72 
     1.2 พฒันาจิตครูปฐมวยั 
    1.3 สถิติบุคลากรไดรั้บการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

98.36 
98.62 

2. งานวดัประเมินผล  98.80 
     2.1 งานวิจยั 99.60 
สถิติครูผูส้อนมีใบประกอบวิชาชีพครู 
จ านวนครูทั้งหมด  58 คน 
มีใบประกอบวิชาชีพครู  50 คน 

86.20 

ก าลงัศึกษาต่อระดบั  ป. บณัฑิต จ านวน 8 คน  
1.งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวยั  
ก าลงัศึกษาต่อระดบั  ป. บณัฑิต จ านวน 8 คน - 
1. งานวดัประเมินผล  99.52 
     1.1 งานวิจยั   99.60 
     1.2 งานเชิดชูเกียรติครูดีศรีอนุบาล 98.37 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 11  
บุคลากรได้รับการ
พฒันาทางด้านจิตวิ
ญาณ มีขวัญก าลงัใจ มี
ความสุขในการท างาน  
(BSG.: ม.9, ม.10, ม.
11) (สมศ.: ม.8 ) 
 

11.1 ส่งเสริมให้
บุคลากรมี 
คุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบติัตนตามหลกั
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ตามจิตตารมณ์นกับุญ
หลุยส์ 

11.1 บุคลากร เขา้
ร่วมงานวนัส าคญัทาง
ศาสนาอยา่งนอ้ยปีละ 2 
คร้ัง 
11.2 บุคลากร เขา้
ร่วมงานในโอกาสต่าง 
ๆ ของบุคลากรอยา่ง
นอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
11.3 บุคลากร เขา้
ร่วมงานกิจกรรม
ภายใน / ภายนอก
โรงเรียนอยา่งนอ้ยปีละ 
2 คร้ัง 

บุคลากร เขา้ร่วมงานวนัส าคญัทางศาสนาอยา่งนอ้ยปี
ละ 2 คร้ัง 
 
 

100 100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 

95 
 
 
 

95 
 
 
 

95 
 

บรรลุ 
 
 
 

บรรลุ 
 
 
 

บรรลุ 

บุคลากร เขา้ร่วมงานในโอกาสต่าง ๆ ของบุคลากร
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
 
 

100 

บุคลากร เขา้ร่วมงานกิจกรรมภายใน / ภายนอก
โรงเรียนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

100 

11.4 บุคลากรไดรั้บ
รางวลัเชิดชูเกียรติ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คน 

บุคลากรไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คน 100 100 95 บรรลุ 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     189 
 

 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 12  
บุคลากร สามารถ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน (BSG.: 
ม.11, ม.12, ม.13) (สม
ศ.: ม.8, ม.10) 

12. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหบุ้คลากร
ประยกุตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั 
 

12.1 บุคลากร รู้ เขา้ใจ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ประยกุตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั 
บุคลากรทุกคนเกบ็
ออมฝากเงินท่ีธนาคาร
โรงเรียน 
บุคลากรปิดน ้า ปิดไฟ 
เม่ือเลิกใช ้

- จัดกจิกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

100 100 95 บรรลุ 

บุคลากรทุกคนเกบ็ออมฝากเงินท่ีธนาคารโรงเรียน  
  

 
 
 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     190 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 13  ฝ่าย
ปฐมวัยมีการบริหาร
จัดการตาม
มาตรฐานสากลโดยยดึ
หลกัธรรมาภิบาล  
(BSG.: ม.11, ม.12) 
(สมศ.: ม.10, ม.11) 

13.1 บริหารจดัการท่ี
เป็นระบบตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
13.2 พฒันาระบบ 
ฐานขอ้มลู ระบบ 
SWIS ท่ีเอ้ือต่อการ
บริหารจดัการ 
 

13.1 ฝ่ายปฐมวยัมีการ
บริหารจดัการอยา่งมี
ระบบมีการวางแผน 
ด าเนินงานตามแผน
และก ากบัติดตาม และ
รายงานผล 
 
13.2 ฝ่ายการศึกษา
ปฐมวยัมีระบบ
สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อ
การบริหารจดัการ 
 

1.งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวยั  98.88 98.40 
 
 
 
 
 
 

98.28 

95 
 
 
 
 
 
 
95 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 

2.งานหลกัสูตรและการสอน 99.52 
3. งานวดัและประเมินผล 98.80 
4. งานส่ือการเรียนรู้ 98.54 
5. งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั 96.56 
6. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
  
1. งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวยั  98.88 
     1.1 สารสนเทศ เวบ็ไซดร์ะดบัการศึกษาปฐมวยั  
     1.2 ทะเบียนสถิติระดบัการศึกษาปฐมวยั 98.36 
     1.3 จดหมายเขา้ระดบัการศึกษาปฐมวยั  
2.งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
2.1แผน่พบัสานสายสัมพนัธ์บา้นโรงเรียนหนูนอ้ย
ประชาสัมพนัธ์ระดบัการศึกษาปฐมวยัวนัเกิดนกัเรียนระดบั
การศึกษาปฐมวยั 

97.80 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

 13.3 มีระบบประกนั
คุณภาพภายใน - 
ภายนอก 
 

13.3 ฝ่ายปฐมวยัมี
ระบบการประกนัคุณ
ภายในตาม
กฎกระทรวง 8 ขอ้ 
และ ผลประกนัการ
ตรวจประเมินคุณ
ภายนอกอยูใ่นระดบัดี
ข้ึนไป 

1.งานบริหารฝ่ายการศึกษาปฐมวยั  98.88 98.92 95 บรรลุ 
2. งานวดัและประเมินผล 98.80 
     2.1 งานนิเทศ 99.07 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 14  ฝ่าย
ปฐมวัยจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส่งเสริม 
ภาษาองักฤษ ที่
เหมาะสมตามวัย  
(BSG.: ม.15) (สมศ.: 
ม.12) 

14.  พฒันาหลกัสูตร
และจดัการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษเขม้ 

14.1  ฝ่ายปฐมวยั
จดัการเรียนการสอน
เป็นภาษาองักฤษเขม้
ในรายวิชา
ภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

1.งานหลกัสูตรและการสอน 99.52 98.77 95 บรรลุ 
     1.1 จดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั    98.64 
     1.3  แบบฝึกหดัเดก็ปฐมวยั   99.47 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
 2.1 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั 97.60 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 15  ฝ่าย
ปฐมวัยจัดหลักสูตร
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่ น  โดย
เ น้ น เ ด็ ก เ ป็ นส า คั ญ  
(BSG.: ม.14) (สมศ.: 
ม.9, ม.13) 
 

15.  พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาให้
ด าเนินการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณา
การท่ีเนน้เดก็เป็น
ส าคญั 
 

15.1 ฝ่ายปฐมวยัมี
หลกัสูตรท่ีเหมาะสม
กบัเดก็และเนน้เดก็เป็น
ส าคญั 

1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 98.61 95 บรรลุ 
     1.1 วิเคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั 99.31 
     1.2 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั     98.64 
     1.3 ทดลองวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั(โครงการค่ายวิชาการ) 99.40 
   1.4 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม  99.31 
     1.5 แบบฝึกทกัษะเดก็ปฐมวยั  99.47 
     1.6 เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน  99.50 
2. งานส่ือการเรียนรู้  98.54 
     2.1 ซ่อมบ ารุงจดัซ้ือผลิตส่ือเดก็ปฐมวยั  98.67 
     2.2 จดัซ้ือ เคร่ืองเขียน วสัดุอุปกรณ์เดก็ปฐมวยั 98.40 
3. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     3.1 หอ้งสมุดเดก็ปฐมวยั 97.70 
     3.2 คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั   97.50 
     3.3 คอมพิวเตอร์เดก็ปฐมวยั    97.50 
     3.4 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั 97.60 
      3.5 พละเดก็ปฐมวยั  
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 16  ฝ่าย
ปฐมวัยจั ดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
อ ย่ า ง ห ล า ก ห ล า ย 
(BSG.: ม.15) (สมศ. : 
ม.12) 
 

16. ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพเดก็อยา่ง
หลากหลาย 
 

16.1 มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมดา้นวิชาการ 
ตามความสามารถและ
ความสนใจของเดก็ 

1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 98.92 95 บรรลุ 
   1.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2 ทดลองวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั 99.40 
     1.3 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั    98.64 
     1.4 วิเคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั 99.44 
     1.5 หนูนอ้ยนกัออมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 98.30 
     1.6 เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน 99.50 
    1.7 แบบฝึกทกัษะเดก็ปฐมวยั 99.47 
     1.8 สอนเสริมตอนเยน็ 99.60 
     1.9 สอนเสริมวนัเสาร์ 99.40 
     1.10 สอนเสริมภาคฤดูร้อน 99.53 
    1.11 สอนเสริม DAY  CARE 99.46 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     2.1 หอ้งสมุดเดก็ปฐมวยั 97.70 
     2.2 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษเด็กปฐมวยั 97.60 
    2.3รักการอ่าน 97.70 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

 16. ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพเดก็อยา่ง
หลากหลาย 
 

16.2 มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริม ความคิด
สร้างสรรค ์ศิลปะ ตาม
ความสามารถและ
ความสนใจของเดก็ 
 
16.3 มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริม ดนตรี 
นนัทนาการ  ตาม
ความสามารถและ
ความสนใจของเดก็ 
 
16.4 มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริม คอมพิวเตอร์ 
ตามความสามารถและ
ความสนใจของเดก็ 

1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 98.90 
 
 
 
 
 

98.56 
 
 
 
 
 

98.60 
 

95 
 
 
 
 
 
95 

 
 
 
 
 
95 

บรรลุ 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
 
 
 
 
 

บรรลุ 

   1.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2 แบบฝึกทกัษะเดก็ปฐมวยั 99.47 
     1.3 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั    98.64 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     2.1 สร้างศิลป์สู่ปฐมวยั 98.40 
1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 
   1.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
     1.2 จดัประสบการณ์แบบ Project Approachเดก็ปฐมวยั    98.64 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     2.1 วนัพฤหสัหรรษาเดก็ปฐมวยั 98.30 
     2.2 คียบ์อร์ดเดก็ปฐมวยั 97.50 
1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 
  1.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     2.1 คอมพิวเตอร์เดก็ปฐมวยั   97.50 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

  16.5 มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริม วา่ยน ้า    กีฬา  
ตามความสามารถและ
ความสนใจของเดก็ 

1. งานหลกัสูตรการสอน 99.52 99.01 95 บรรลุ 
  1.1 การจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 99.31 
2. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
     2.1 พละเดก็ปฐมวยั  
3.โครงการวนัวิชาการปฐมวยั                  99.13 
4.โครงการส่งเสริมวิชาการ              98.81 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 17  ฝ่าย
ปฐมวัยมีการจัด
สภาพแวดล้อม จัดหา
อุปกรณ์ เทคโนโลย ีห้อง
ประกอบการที่
หลากหลายเหมาะสม
และเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
(BSG.: ม.16) (สมศ.: 
ม.13) 
 

17.1 พฒันาอาคาร
สถานท่ีใหมี้ความ
เหมาะสมพียงพอต่อ
การจดัการเรียนรู้ 
 

17.1 ฝ่ายปฐมวยัมี
อาคารสถานท่ีเพียงพอ
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
17.2 ฝ่ายการศึกษา
ปฐมวยัมีส่ิงแวดลอ้ม
และบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ 
 
 
17.3 พฒันาเทคโนโลยี
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ 

 -ซ่อมบ่อบอลระดบัการศึกษาปฐมวยั  98.30 
 
 
 
 
 
 

98.85 
 
 
 
 
 

97.50 

95 
 
 
 
 
 
 
95 

 
 
 
 
 
95 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
 
 
 
 
 

บรรลุ 

-ปรับปรุงโรงอาหารระดบัการศึกษาปฐมวยั  
-จดัซ้ือเคร่ืองเขียน วสัดุ อุปกรณ์ เดก็ปฐมวยั 98.40 
-งานส่ือการเรียนรู้              98.67 
-อุปกรณ์กีฬา 96.64 
-ซกัซอ้มการใชเ้คร่ืองมือดบัเพลิง/การเคล่ือนยา้ยนกัเรียนกรณี
เกิดเพลิงไหม ้

99.48 

 -ซ่อมบ่อบอลระดบัการศึกษาปฐมวยั  
-ปรับปรุงโรงอาหารระดบัการศึกษาปฐมวยั  
-จดัซ้ือเคร่ืองเขียน วสัดุ อุปกรณ์ เดก็ปฐมวยั 98.40 
-งานส่ือการเรียนรู้              98.67 
-ซกัซอ้มการใชเ้คร่ืองมือดบัเพลิง/การเคล่ือนยา้ยนกัเรียนกรณี
เกิดเพลิงไหม ้

99.48 

คอมพิวเตอร์เดก็ปฐมวยั   97.50 
สารสนเทศเวบ็ไซด ์  
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 18  มี
การสร้างความสัมพนัธ์ 
ร่วมมือ กบัชุมชน และ
เปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา (BSG.: ม.
17, ม.18) (สมศ.: ม.14) 
 

18. สร้างความสมัพนัธ์
และการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา
ระหวา่งชุมชนและ
โรงเรียน 

18.1 ผูป้กครองและ
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการวนัส าคญั 99.43 98.82 95 บรรลุ 
     1.1 วนัผูป้กครองพบครู  98.58 
     1.2 ปฐมนิเทศผูป้กครองใหม่  98.65 
     1.3 บริจาคส่ิงของ(ใหม่)เก่าเยีย่มผูด้อ้ยโอกาส  99.20 
2. งานหลกัสูตรและการสอน 99.52 
     2.1 วิเคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั 99.44 
3. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
 3.1 แผน่พบัสานสัมพนัธ์บา้นโรงเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั 97.80 
 4. โครงการค่ายวิชาการ  
     4.1 สานสายสัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 1 98.60 
     4.2 สานสายสัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2  98.60 
     4.3 สานสายสัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 3  98.60 
     4.4 วนัอาชีพ (งานหลกัสูตรและการสอน) 99.30 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดสภาพ
ความส าเร็จ 

มาตรการ / แผนงาน / โครงการ 
ระดับ

ความส าเร็จ 

สรุป 
% 

เป้าหมาย 
% 

สรุป
ผลส าเร็จ 

เป้าหมายข้อที่ 18  มี
การสร้างความสัมพนัธ์ 
ร่วมมือ กบัชุมชน และ
เปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา (BSG.: ม.
17, ม.18) (สมศ.: ม.14) 

18. สร้างความสมัพนัธ์
และการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา
ระหวา่งชุมชนและ
โรงเรียน 

18.2 โรงเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมในการพฒันา
ชุมชน 

1. โครงการวนัส าคญั 99.43 98.82 95 บรรลุ 

     1.1 วนัผูป้กครองพบครู  98.58 
     1.2 ปฐมนิเทศผูป้กครองใหม่  98.65 

     1.3 บริจาคส่ิงของ(ใหม่)เก่าเยีย่มผูด้อ้ยโอกาส  99.20 
2. งานหลกัสูตรและการสอน 99.52 
     2.1 วิเคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั 99.44 
3. งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 98.08 
 3.1 แผน่พบัสานสัมพนัธ์บา้นโรงเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั 97.80 

 4. โครงการค่ายวิชาการ  
     4.1 สานสายสัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 1 98.60 
     4.2 สานสายสัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 2  98.60 

     4.3 สานสายสัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี 3  98.60 
     4.4 วนัอาชีพ (งานหลกัสูตรและการสอน) 99.30 
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ตอนที่ 3 

ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐานด้านการศึกษาปฐมวยั 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่1   เดก็มีพฒันาการด้านร่างกาย 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 มีน ้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยั ไดจ้ดัให้
มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีน ้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
และมีร่างกายสมบูรณ์ แขง็แรงตามวยั      
 ดงัน้ี เช่น กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนั
กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม   กิจกรรมกรีฑาสีเดก็ปฐมวยั   
กิจกรรมแข่งขนักีฬาระดบัการศึกษาปฐมวยัใน
หน่วยงานต่างๆ กีฬาเอกชน  กิจกรรมติดตามภาวะการ
เจริญเติบโต (น ้าหนกั-ส่วนสูง) ครูด าเนินการชัง่
น ้าหนกั – วดัส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 คร้ัง ปีการศึกษา
ละ 4 คร้ัง เพื่อดูพฒันาการและรายงานผลพฒันาการให้
ผูป้กครองทราบ   กิจกรรมวนัพฤหสัหรรษา เดก็ไดเ้ตน้
แอโรบิค กายบริหาร โยคะ และแสดงนิทานในโอกาส
ต่างๆ รวมทั้งไดเ้ล่นเกมร่วมกนั 
   ในช่วงกิจกรรมเขา้แถวตอนเชา้ ตั้งแต่เวลา 07.30 -
08.00 น.เดก็ปฐมวยัปีท่ี 1 – 3  เขา้แถวร่วมกิจกรรม 
โดยมีครูคอยดูแล กระตุน้และส่งเสริมให ้เดก็ออก
ก าลงักาย เด็กเตน้ประกอบเพลง   เคล่ือนไหวตาม
จงัหวะ   กิจกรรมโยคะ   เตน้แอโรบิค  หมุนเวยีน
สับเปล่ียนกนั ใน 1 สัปดาห์  การรับประทานอาหาร
ของเดก็ เดก็ไดรั้บประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์ผลไม ้
ขนมเบเกอร่ี  ด่ืมนม  ก่อนนอน  พกัผอ่น  การเล่น
เคร่ืองเล่นสนาม  ส่งผลใหเ้ดก็มีร่างกายท่ีสมบูรณ์
แขง็แรงเหมาะสมตามวยั นอกจากน้ี ยงัมีเจา้หนา้ท่ีจาก
โรงพยาบาลพุทธโสธร มาตรวจสุขภาพเดก็และ
รายงานผลใหผู้ป้กครองรับทราบ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง   

ผลสรุป ด้านน า้หนัก – ส่วนสูง มดีังนี ้
จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 590 คน ณ 30  มีนาคม 2559 
สรุปผลการเจริญเติมโต(มีน ้าหนกัตามเกณฑ)์ 
นักเรียนทีน่ ้ำหนักตำมเกณฑ์ 496 คน ร้อยละ  84.07 
นกัเรียนท่ีน ้าหนกัเกินเกณฑ ์  80 คน ร้อยละ  13.56 
นกัเรียนท่ีน ้าหนกัต ่ากว่เกณฑ ์  14 คน ร้อยละ 2.37  
สรุปผลการเจริญเติบโต (มีส่วนสูงตามเกณฑ)์ 
นักเรียนทีมี่ส่วนสูงตำมเกณฑ์ 542 คน ร้อยละ 91.86 
นกัเรียนท่ีมีส่วนสูงเกินเกณฑ ์35 คน  ร้อยละ 5.93 
นกัเรียนท่ีมีส่วนสูงต ่ากวา่เกณฑ ์13 คน  ร้อยละ 2.20 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้เรียนร้อยละ  87.97   มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที ่ 1.1 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.2 มีทักษะการเคลือ่นไหวตามวัย  

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ฝ่ายปฐมวยั  ไดจ้ดัใหมี้
กิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการเคล่ือนไหวร่างกายได้
อย่างคล่องแคล่วการ มีประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือ
ใหญ่  กล้ามเ น้ือเล็ก  การมีความสามารถในการใช้
กลา้มเน้ือเล็กประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกบัตาไดต้าม
วัย  ได้แก่ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าว ัน
กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม   กิจกรรมกรีฑาสีเด็กปฐมวยั    
กิจกรรมแข่งขนักีฬาระดบัการศึกษาปฐมวยัในหน่วยงาน
ต่างๆ กีฬาเอกชน    กิจกรรมติดตามภาวะการเจริญเติบโต 
(น ้าหนกั-ส่วนสูง)    กิจกรรมหอ้งพยาบาล –  สุขนิสยัเดก็   
กิจกรรมวนัพฤหัสหรรษา กิจกรรมประเมินพฒันาการ
รายบุคคล พฒันาการ 4 ดา้น   พบว่าในช่วงกิจกรรมเขา้
แถวตอนเช้า ตั้ งแต่เวลา 07.30 -08.00 น.เด็กระดับ
การศึกษาปฐมวยั เขา้แถวร่วมกิจกรรม โดยมีครูคอยดูแล 
กระตุ้นและส่งเสริมให้ เด็กออกก าลังกาย เด็กเต้น
ประกอบเพลง เคล่ือนไหวตาม  กิจกรรมโยคะ   เตน้แอ
โรบิค  หมุนเวียนสบัเปล่ียนกนัใน 1 สปัดาห์ เดก็ใหค้วาม
ร่วมมือในการท ากิจกรรม  เด็กไดว้ิ่งเล่นออกก าลงักาย
อยา่งสนุกสนานในการเล่นเคร่ืองเล่นสนามสัปดาห์ละ 2 
วนัเป็นอยา่งนอ้ย และเล่นเกมในกิจกรรมกลางแจง้ เช่น 
เกมอีกาฟักไข่ เกมวิ่งเปร้ียว ฯลฯ   เด็กได้เรียนพละ
สปัดาห์ละ 1 คร้ังโดยเรียนพละบก และว่ายน ้ าหมุนเวียน
สบัเปล่ียนกนั จากการสงัเกตการจดักิจกรรมในหอ้งเรียน
เด็กไดพ้ฒันากลา้มเน้ือเล็กประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือ
กบัตา โดยผา่นกิจกรรมเสรี เด็กเล่นของเล่นตามมุม และ
กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กได้วาดภาพระบายสี พิมพ์ภาพ  
และฉีกตดัปะ กิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวยั เด็กไดล้งมือ
ประดิษฐส่ิ์งต่างๆจากเศษวสัดุต่างๆ 

 จากการจดักิจกรรม ส่งผลใหเ้ดก็มีการเคล่ือนไหว
ร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว    มีการประสานสมัพนัธ์
ของกลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเลก็   มีความสามารถใน
การใชก้ลา้มเน้ือเลก็ประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา
ไดต้ามวยัเป็นอยา่งดี ดงัรายงาน สรุปผลการประเมิน
พฒันาการดา้นร่างกายของนกัเรียนระดบัการศึกษา
ปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 97.93 
-ผลจากการประเมินพฒันาการรายบุคคลของ สมศ. 
ของนักเรียนระดบัปฐมวยัปีท่ี 1-3  จ  านวนนักเรียน ณ 
วนัท่ี 30 มีนาคม 2559  (จ  านวน 590 คน)นักเรียนท่ี
ปฏิบติัได ้  ร้อยละ 99.53  นกัเรียนท่ีปฏิบติัไดบ้า้ง 0.47  
(ขอ้มลูจาก 1.1.2 +1.1.3 / 2)ของพฒันาการ ของ สมศ. 
-สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 97.63 
-สรุปร้อยละจากการสงัเกตสภาพจริง  คิดเป็น 93.50 
-สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น   95.22 
 

 
ผู้เรียนร้อยละ   96.76        มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  1.2 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
     โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ฝ่ายปฐมวยั  ได้
จดัใหมี้กิจกรรม ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตนการลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และ
หลงัเขา้ห้องน ้ า สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัดว้ย
ตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั เช่น แปรงฟัน เขา้ห้องน ้ า   
มีสุขภาพท่ีดี เช่น สุขภาพการไดย้นิ สายตาและสุขภาพ
ฟัน   การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  ได้แก่  
กิจกรรมประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม    กิจกรรม
หอ้งพยาบาล –สุขนิสยั และกิจกรรมโฮมรูม  
           ในช่วงเช้า ก่อนเข้าห้องเ รียนครูประจ าชั้ น
ด าเนินการตรวจสุขภาพ ปาก ตา หู จมูก และมือ ของ
เด็กๆ ทุกวันและมีการบันทึกลงในแบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพเพื่อแจง้ให้ผูรั้บผิดชอบทราบผลการตวจ   
และในเวลาการรับประทานอาหารกลางวนัครูพาเด็ก
ทุกคนไปล้างมือก่อนเข้าไปในโรงอาหาร ขณะ
รับประทานอาหารมีคุณครูคอยดูแลและชกัชวนใหเ้ด็ก
รับประทานอาหารจนหมด และเนน้ย  ้าเร่ืองมารยาทใน
การรับประทานอาหารดว้ย  
 
 
 

          จากการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็มีสุขนิสยัใน
การดูแลสุขภาพของตนการลา้งมือก่อนรับประทาน
อาหาร และหลงัเขา้หอ้งน ้า สามารถปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัดว้ยตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั เช่น แปรงฟัน 
เขา้หอ้งน ้า   มีสุขภาพท่ีดี เช่น สุขภาพการไดย้นิ 
สายตาและสุขภาพฟัน   การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน ์
-สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นร่างกายของ
นกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 97.93 
-สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม 
คิดเป็น 98.42 
-สรุปร้อยละจากการสงัเกตสถาพจริง คิดเป็น 92.00 
-สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น 90.52 
 
 

 
ผู้เรียนร้อยละ   94.72       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  1.3 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.4 หลกีเลีย่งต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด  

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
          โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ฝ่ายปฐมวยั  
ได้จัดให้มีกิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนตาม
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยั สามารถบอกโทษและ
รู้จกัการปฏิเสธส่ิงเสพติดส่ิงมอมเมาและหลีกเล่ียงต่อ
สภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุภยัได้ ดังน้ี  กิจกรรม
ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม   กิจกรรมโฮมรูม    
กิจกรรมหอ้งพยาบาล – สุขนิสัยเด็ก  กิจกรรมซกัซอ้ม
การใชเ้คร่ืองมือดบัเพลิง/การ เคล่ือนยา้ยนกัเรียนกรณี
เกิดเพลิงไหม ้  
           ในกิจกรรมโฮมรูม เขา้แถวตอนเชา้ ครู
ผูรั้บผิดชอบมีการอบรม และใหค้วามรู้เดก็เก่ียวกบั
ความปลอดภยั การป้องกนัตนเองไม่ใหเ้กิดอนัตราย
จากอุบติัเหตุ โรคภยั รวมถึงส่ิงมอมเมาต่างๆ   ใน
แผนการจดัประสบการณ์กิจกรรมประจ าวนั ครูไดจ้ดั
ประสบการณ์เก่ียวกบั ความปลอดภยัในการจราจร 
ความปลอดภยัในการเดินข้ึนลงบนัได และความ
ปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า  จากการสงัเกตการ
น าไปใชจ้ริงของเดก็  เด็กสามารถเดินข้ึนลงบนัไดได้
อยา่งถกูตอ้ง มีระเบียบ และปลอดภยั นอกจากน้ี
นกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยัยงัเขา้ร่วมกิจกรรมวนั
งดสูบบุหร่ีโลก  และวนัต่อตา้นยาเสพติด   
 
 

          จากการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็ปฏิบติัตน
ตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยั เดก็สามารถบอก
โทษและรู้จกัการปฏิเสธส่ิงเสพติดส่ิงมอมเมาและ
หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุภยัได ้
-สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นร่างกายของ
นกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 97.93        
-สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม  คิดเป็น 
98.69 
-สรุปร้อยละจากการสงัเกสภาพจริง  คิดเป็น 93.00 
-สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น 98.89  
 
 

ผู้เรียนร้อยละ  97.13        มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  1.4 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

1.1 มีน ้าหนกั ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 87.97 0.88      

1.2 มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั  96.76 1.45      

1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  94.72 1.42      

1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั 
และส่ิงเสพติด  

97.13 0.97 
     

มาตรฐานที่   1   เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย 94.15 4.72      
 

วิธีการพฒันา 
                โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดบัการศึกษาปฐมวยั ไดมี้การก าหนดแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  ปีการศึกษา  2558     พนัธกิจขอ้ท่ี 5  พฒันาใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ 
ดา้นสงัคม และ ดา้นสติปัญญาเหมาะสมตามวยั   พนัธกิจขอ้ท่ี 9  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหที้สุขนิสยั 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีเหมาะสมตามวยั  โดยฝ่ายปฐมวยัไดมี้การด าเนินการจดังาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายใหเ้หมาะสมตามวยั  เช่น ในหลกัสูตรระดบัการศึกษา
ปฐมวยั มีการก าหนดตารางวิเคราะห์มาตรฐาน ตวับ่งช้ี และก าหนดประสบการณ์ส าคญั ของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย ใหเ้ดก็มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน และ หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ี
เสียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยัและส่ิงเสพติด 
 ผลการพฒันา  
                    จากการด าเนินงานของฝ่ายปฐมวยั ในการจดังาน โครงการ กิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็มี
พฒันาการดา้นร่างกายท่ีเหมาะสมตามวยั  ส่งผลใหเ้ดก็เดก็มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน มี
ทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน และ หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเสียงต่อโรค 
อุบติัเหตุ ภยัและส่ิงเสพติดไดเ้หมาะสมตามวยัอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 
 
แนวทำงกำรพฒันำ 

ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ พลานามยั และใหค้วามรู้กบัเดก็และผูป้กครองเก่ียวกบัการดูแล
ตนเอง และการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
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มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ฝ่ายปฐมวยั ได้
จดัใหมี้กิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริง  สดช่ืน 
แจ่มใส  ยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงาน
ของตนเอง   ดังน้ี   กิจกรรมการจัดประสบการณ์
ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม   กิจกรรมกรีฑาสี
เด็กปฐมวยั  เดก็ทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมเขา้แถวตอนเชา้ 
หรือกิจกรรมโฮมรูม ร่วมกบั English Program  ทั้งก่อน
และหลงัเคารพธงชาติ  นักเรียนให้ความร่วมมือใน
กิจกรรม  ยิ้มแยม้แจ่มใส  สามารถตอบค าถามท่ีครู
ซกัถามไดอ้ย่างคล่องแคล่ว  ยอมรับในความสามารถ
ของตนเอง   ในกิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กไดมี้โอกาส
แสดงผลงานตามจินตนาการ และเลือกผลงานของ
ตนเอง ตามความชอบและภาคภูมิใจสัปดาห์ละ 1 ช้ิน  
จากนั้นเม่ือจบภาคเรียน เด็กๆไดป้ระเมินผลงานของ
ตนเอง  เพื่อนประเมินผลงานของเด็กด้วย  เด็กได้
แสดงออกซ่ึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถใน
ผลงานของตนเอง และผู ้อ่ืน    นอกจากน้ีเด็กระดับ
การศึกษาปฐมวัย ย ังได้ร่วมกิจกรรมเรียนดนตรี
คียบ์อร์ด   กิจกรรมวนัพฤหสัหรรษา สปัดาห์ละ 1 คร้ัง  
เด็กๆ ไดแ้สดงออกร้องเพลง เตน้ประกอบเพลง และ
กิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวยั  กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ปฐมวยั เด็กไดแ้สดงออกถึงความสามารถ ยอมรับและ
ช่ืนชมความสามารถของตนเอง แต่พบว่าในบาง
กิจกรรมเดก็ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน   

       จากการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ ดา้นอารมณ์ 
จิตใจ พบว่าเด็กมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกทาง
อารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มี
ความสุข ร่าเริง แจ่มใส   มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มี
ความมัน่ใจ กลา้แสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม
กบัวยัเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนช่ืนชม
ศิลปะ ดนตรี  การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ  เด็ก
รู้จักอดทน อดกลั้นได้ เม่ือเด็กมีอายุ 4 ปี สามารถ
อธิบายเหตุผลประกอบไดเ้หมาะสมตามวยั ดงัรายงาน 
สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ ของ
นกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 99.43 
-  สรุปร้อยละจากงาน /โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น
98.15 
-  สรุปร้อยละจากการสงัเกตสภาพจริง คิดเป็น  90.00 
-  สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น  97.00 
 

ผู้เรียนร้อยละ   96.15       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  2.1 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.2  มีความมัน่ใจและกล้าแสดงออก 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
     โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยั  ไดจ้ดั
ให้มีกิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีความมัน่ใจในตนเอง
การกลา้แสดงออก เช่น กลา้พดู กลา้ท า กลา้แสดงความ
คิดเห็น ดงัน้ี  กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนั
กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม  กิจกรรมกรีฑาสีเดก็ปฐมวยั   
กิจกรรมวนัพฤหสัหรรษา  กิจกรรมดนตรีคียบ์อร์ดเด็ก
ปฐมวยั   กิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวยั  กิจกรรมแข่งขนั
ทกัษะปฐมวยั กิจกรรมเขา้แถวตอนเชา้ และกิจกรรม 
English Program ก่อนและหลงัเคารพธงชาติ  เม่ือครู
ซกัถามเด็กก็จะช่วยกนัตอบส่งเสียงดงั และมีหลายคน
ยกมือเพื่อขอตอบค าถามดว้ยความมัน่ใจ  ออกมาท า
กิจกรรมหน้าแถวอย่างมั่นใจกล้าแสดงออก เช่น 
ออกมาน าเพ่ือนเตน้ น ากิจกรรมโยคะ ออกมาท าท่าทาง
ตามค าสั่ งภ าษ าอังกฤษ   กิ จกรรมห นูน้อยนัก
ประชาสัมพนัธ์ เด็กๆได้มีการสลบัสับเปล่ียนกันมา
อ่านค าศพัท์ และพดูเน้ือหา ความรู้สั้นๆ ผ่านเสียงตาม
สาย ช่วงเวลา 07.15-07.45 น. ของทุกวนั  กิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน  เด็กท่ีเป็นตวัแทนของ
ห้อง และทีมงานของห้องนั้นๆ ในระดบัปฐมวยัปีท่ี 3 
ไดร่้วมกิจกรรมหาเสียงหนา้แถว และเดินหาเสียงไปใน
ห้องเรียนต่างๆ ของฝ่ายปฐมวยั เด็กมีความมัน่ใจใน
ตนเองการกล้าแสดงออก เช่น กลา้พูด กล้าท า กล้า
แสดงความคิดเห็น   โครงการการเรียนรู้แบบ Project 
Approach เด็กปฐมวยั  เด็กไดฝึ้กความกลา้แสดงออก 
ในการตั้งค  าถามในส่ิงท่ีตนเองอยากรู้ และมีความกลา้
ในการแสดงความคิดเห็น  การพูดแสดงผลงานของ
ตนเองใหบุ้คคลภายนอกรับรู้ 

        จากการจดักิจกรรมส่งเสริมพบวา่เดก็มีความ
มัน่ใจในตนเอง  การกลา้แสดงออก เช่น กลา้พดู กลา้
ท า กลา้แสดงความคิดเห็น  มากข้ึน  
รายงานสรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นอารมณ์-
จิตใจ ของนกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 
99.43 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น  
98.24 
สรุปร้อยละจากการสงัเกตสภาพจริง  คิดเป็น 93.00 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์  คิดเป็น 84.87 

 

ผู้เรียนร้อยละ   93.89       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  2.2 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกบัวัย    

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
            โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ฝ่ายปฐมวยั 
ได้จัดให้มีกิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการควบคุม
อารมณ์ของเด็กได้เหมาะสมตามวัย   สนใจในการ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จ ดงัน้ี 
กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 
กิจกรรม     กิจกรรมกรีฑาสีเดก็ปฐมวยั  กิจกรรมวนั
พฤหสัหรรษา   กิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวยั   กิจกรรม
แข่งขนัทกัษะปฐมวยั  โครงการการเรียนรู้แบบ Project 
Approach เดก็ปฐมวยั  กิจกรรมหนูนอ้ยประชาสมัพนัธ์   
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน   กิจกรรมหอ้ง
คุณธรรม-จริยธรรมสมาธิ-สวดมนต ์ 
        กิจกรรมโฮมรูม หรือกิจกรรมเขา้แถวตอนเชา้เดก็
ระดบัการศึกษาปฐมวยัทุกคนสามารถควบคุมอารมณ์ 
ไม่เล่นไม่คุย และร่วมกิจกรรม  ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งดี   
กิจกรรมการฝึกโยคะ เป็นการฝึกการควบคุมอารมณ์  
ฝึกสมาธิ รู้จกัอดทนและปฏิบติัตามท่ีเพ่ือนบอกอย่าง
ตั้งใจ ไม่รีบร้อนท าก่อนท่ีเพ่ือนบอก   ในการเดินแถว
ของนักเ รียน พบว่า  นักเ รียนสามารถปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลง และเดินได้อย่างมีระเบียบ   หลงัจากท่ีต่ืน
นอนแล้วเด็กจะเก็บท่ีนอนของตนเอง และปฏิบัติ
กิจวตัรประจ าวนัไดโ้ดยไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น  
 
 

        จากการจดักิจกรรมส่งเสริมพบวา่เดก็มีการ
ควบคุมอารมณ์ของเดก็ไดเ้หมาะสมตามวยัใน
สถานการณ์ต่างๆ   สนใจในการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจนส าเร็จมากข้ึน   
สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ ของ
นกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 99.43 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น 
98.24 
สรุปร้อยละจากการสงัเกตสภาพจริง คิดเป็น 94.00 
-สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น  95.56 

ผู้เรียนร้อยละ   96.81      มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  2.3 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือ่นไหว และรักธรรมชาติ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
      โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยั  ไดจ้ดั
ใหมี้กิจกรรม ท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็มีความสนใจ  เขา้ร่วมและ  
มีความสุขขณะท ากิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และกิจกรรมดา้นธรรมชาติ และสามารถ
แสดงทกัษะของตนและมีผลงานดา้นศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหวและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกถึงการรัก
ธรรมชาติไดเ้หมาะสมตามวยั  ดงัน้ี 
กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 
กิจกรรม   กิจกรรมแข่งขนัทกัษะปฐมวยั  กิจกรรมเปิด
โลกเรียนรู้   กิจกรรมโฮมรูมหรือเขา้แถวตอนเชา้ 
นกัเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเคล่ือนไหวท่าทาง
ประกอบเสียงเพลง เคล่ือนไหวในกิจกรรมโยคะ  
เคล่ือนไหวตามจงัหวะเสียงดนตรี และมีความสุขขณะ
ร่วมกิจกรรม  ในกิจกรรมสร้างสรรค ์และการเรียนศิลปะ 
เดก็ไดแ้สดงออกทางดา้นศิลปะทุกคน และทุกวนั สลบั
สบัเปล่ียนกนัไป ไดแ้ก่ การวาดภาพ ระบายสี การพบัสี 
การพิมพภ์าพ และงานประดิษฐต่์างๆ นอกจากน้ีทาง
โรงเรียนยงัจดัใหมี้กิจกรรมค่ายศิลปะ ส าหรับเดก็ท่ีมี
ความสนใจเป็นพิเศษ ปีละ 1 คร้ัง โดยมีมีวิทยากรท่ีมี
ความช านาญดา้นศิลปะเขา้มาร่วมจดักิจกรรม  กิจกรรม
ดนตรีคียบ์อร์ด เดก็ๆไดร่้วมกิจกรรมเล่นเคร่ืองดนตรี
คียบ์อร์ด และร้องเพลง ทุกคน สปัดาห์ละ 1 คร้ัง  
กิจกรรมพฤหสัหรรษา จดัข้ึนทุกวนัพฤหสับดี เดก็ๆได้
ร่วมเตน้ประกอบ  เตน้แอโรบิค ออกก าลงักายท่าโยคะ 
และมีการปลูกฟังใหเ้ดก็รัก และช่วยกนัดูแลธรรมชาติ 
จากกิจกรรม นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว ซ่ึงจดัแบ่งออกเป็นฐานๆ 
เดก็ๆไดเ้ขา้ร่วมเรียนรู้ทุกฐาน เก่ียวกบัการปลูกป่า  การ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การประหยดัน ้า – ไฟ เป็นตน้ 

จากการจดักิจกรรมส่งเสริมพบวา่เดก็มีความสนใจ  เขา้
ร่วมและ  มีความสุขขณะท ากิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี 
การเคล่ือนไหว และกิจกรรมดา้นธรรมชาติ และ
สามารถแสดงทกัษะของตนและมีผลงานดา้นศิลปะ 
ดนตรี การเคล่ือนไหวและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออก
ถึงการรักธรรมชาติไดเ้หมาะสมตามวยั มากข้ึน 
สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ ของ
นกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 99.43 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น98.64 
สรุปร้อยละจากการสงัเกตสภาพจริง  คิดเป็น 93.00 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น  88.74 

ผู้เรียนร้อยละ    94.95      มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  2.4 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ (5 คะแนน) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  96.15 0.96      
2.2 มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก  93.89 0.94      
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั  96.81 0.97      
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ  94.95 1.90      
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 95.45 4.74      

วิธีการพฒันา 
              โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวยั ได้มีการก าหนดแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา  2558  พนัธกิจขอ้ท่ี 5  พฒันาใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้น
สังคม และ ดา้นสติปัญญาเหมาะสมตามวยัพนัธกิจขอ้ท่ี 8 ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีสุนทรียภาพ มี
ทกัษะดา้นดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยี การเคล่ือนไหว ว่ายน ้ า เหมาะสมตามวยั  เด็กมีความร่าเริง สดช่ืน  
แจ่มใส  ความมัน่ใจในตนเอง การกลา้แสดงออก เช่น กลา้พูด กลา้ท า กลา้แสดงความคิดเห็น ยอมรับและ
ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเอง  มีความสนใจ เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 
และกิจกรรมดา้นธรรมชาติ มีความสุขขณะท ากิจกรรมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 
สามารถแสดงทกัษะของตนและมีผลงานดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออก
ถึงการรักธรรมชาติไดเ้หมาะสมตามวยั รู้จกัการควบคุมอารมณ์ของเด็กไดเ้หมาะสมตามวยั  จากการท า
กิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย กิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจ๋ิว กิจกรรมดนตรีคีย์บอร์ด กิจกรรมหนูน้อย
ประชาสัมพนัธ์  กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้และกิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั   6     
กิจกรรม 
 ผลการพฒันา  
               จากการจดักิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ท าใหน้กัเรียนมีพฒันาการอารมณ์และจิตใจ ท าให้
นกัเรียร่าเริง แจ่มใส  มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออก ยอมรับความสามารของตนเองและเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
โรงเรียนจดัข้ึน ส่งผลใหโ้รงเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทอง เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง   จากการแข่งขนั
การแสดง  วาดภาพระบายสี     การเล่านิทาน  การตอบค าถาม  และการป้ันดินน ้ามนั  ในการเขา้ร่วมการ
แข่งขนัทกัษะทางวิชาการในโครงการวนัวิชาการ  
แนวทำงกำรพฒันำ 
              ควรมีการจดักิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกมากข้ึน 
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒันาการด้านสังคม 

ตัวบ่งช้ีที่  3.1 มีวินัย รับผดิชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
      โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยั  ได้
จัดให้มีกิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีวินัย   มีความ
รับผิดชอบ เช่ือฟัง มีสัมมาคารวะและปฏิบัติตามค า
สอนของพอ่แม่ ผูป้กครอง และครู  ดงัน้ี 
กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 
กิจกรรม  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวยั
กิจกรรมแข่งขนัทกัษะปฐมวยั   กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้
กิจกรรมค่ายธรรมะ  กิจกรรมประกวดมารยาท  
ในช่วงกิจกรรมโฮมรูมหรือกิจกรรมเขา้แถวตอนเช้า 
การ เคารพธงชาติ   สวดภาวนา   กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ , กิจกรรมสร้างสรรค์ , กิจกรรมเสรี ,
กิจกรรมเกมการศึกษา   การเดินแถวไปหอ้งเรียน   การ
เดินแถวไปรับประทานอาหารกลางวนั  การเขา้หอ้งน ้า   
การสวดมนต์ก่อนนอน   พบว่า  ครูได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ เด็กรู้จักเก็บของเล่นเข้าท่ีเม่ือเล่นเสร็จ 
เด็กๆมีการปฏิบติัตามขอ้ตกลงของห้องเรียนและบอก
ข้อตกลงของห้องเรียนได้ดี  เด็กๆขออนุญาตคุณครู
ก่อนไปด่ืมน ้า และไปเขา้หอ้งน ้า  ท้ิงขยะไดถ้กูท่ี มีวินยั
มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคาระกบัคุณครูและพ่อแม่ 
แต่ยงัพบเด็กในระดบัปฐมวยัปีท่ี 1 บางส่วนท่ีไม่ทราบ
และไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของห้องเรียนเน่ืองจากเป็น
เดก็ค่อนขา้งเลก็   
 

   จากการจดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ดก็มีวินยั  มีความ
รับผิดชอบ เช่ือฟัง มีสมัมาคารวะและปฏิบติัตามค า
สอนของพอ่แม่ ผูป้กครอง และครู  รู้จกัการรอคอย  มี
ความรับผิดชอบ ปฏิบติักิจกรรมไดส้ าเร็จมากข้ึน 
สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นสงัคมของนกัเรียน
ระดบัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 99.41 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น98.79
สรุปร้อยละจากการสงัเกตสภาพจริง คิดเป็น 92.00 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น  85.37    

ผู้เรียนร้อยละ    93.89      มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  3.1 
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ตัวบ่งช้ีที่  3.2  มีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
             โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยั 
ได้จัดให้มีกิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีความซ่ือสัตย์
สุจริต รู้จกัช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเอ้ือเฟ้ือให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือผูอ่ื้นอย่างเหมาะสมตามวยั ดงัน้ี  
กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 
กิจกรรม   กิจกรรมโฮมรูม   กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้  
กิจกรรมค่ายธรรมะ  กิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวยั 
กิจกรรมหนูน้อยนักออม   กิจกรรมห้องคุณธรรม-
จริยธรรม สมาธิ-สวดมนต ์   กิจกรรมนกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว  
            ในช่วงกิจกรรมโฮมรูม เขา้แถวเคารพธงชาติ
ตอนเช้า   ค รูอบรมเด็กโดยสอดแทรกคุณธรรม 
จ ริ ยธรรม  ผ่ าน  การ เ ล่ า นิทาน  การยกตัวอย่ า ง
สถานการณ์ และตั้ งค  าถามเพ่ือให้เด็กตอบ เช่น  ครู
ซกัถามเด็กๆว่า ในการเป็นเด็กดี เด็กๆจะท าตวัอยา่งไร 
เด็กๆจะตอบว่า จะช่วยแม่ท างานบ้าน  จะช่วยเหลือ
คุณครู จะแบ่งของใหน้อ้งใหพ่ี้ และใหเ้พ่ือนๆ  และใน
ห้อง เ รียนจะมีการโชว์ผลงานเ ก่ียวกับกิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีเป็นงานเด่ียว  และงานกลุ่ม  มีการเล่น
กิจกรรมเสรีของเด็กท่ีเด็กนั่งเล่นร่วมกนั  มีนกัเรียนท่ี
เป็นหวัหนา้ห้องและเป็นคณะกรรมการนกัเรียนมายืน
สวสัดีคุณครูและผูป้กครองบริเวณหน้าประตู ช่วยรับ
น้องๆ ไปส่งท่ีห้องเรียน  ถ้าเด็กเก็บเงินได้เด็กๆจะ
น ามาส่งท่ีคุณครูเพ่ือประกาศหาเจา้ของ คุณครูมีการยก
ยอ่งเด็กดี โดยเขียนช่ือเด็กและความดีของเด็กไปติดไว้
ท่ีตน้ไมค้วามดี  
 

       จากการจดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ดก็มีความซ่ือสตัย์
สุจริต ไม่น าส่ิงของของผูอ่ื้นมาเป็นของตน ยอมรับผิด
เม่ือตนเองกระท าผิด  รู้จกัช่วยเหลือแบ่งปัน มีความ
เอ้ือเฟ้ือใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือผูอ่ื้นอยา่ง
เหมาะสมตามวยั มากข้ึน  สรุปผลการประเมิน
พฒันาการดา้นสงัคมของนกัเรียนระดบัการศึกษา
ปฐมวยั ร้อยละ 99.41 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น 
98.60 
สรุปร้อยละจากการสงัเกตสภาพจริง คิดเป็น 95.00 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ  95.85 
 

ผู้เรียนร้อยละ     97.22     มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  3.2 
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ตัวบ่งช้ีที่  3.3 เล่นและท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยั ได้
จัดให้มีกิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างาน  
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
เป็นผูน้  า ผูต้ามท่ีดี  รู้จกัใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนเอง
โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น  ดังน้ี 
กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 
กิจกรรม กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้   
กิจกรรมค่ายธรรมะ   กิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย  
กิจกรรมกรีฑาสี เด็กปฐมวยั กิจกรรมห้องคุณธรรม-
จริยธรรม สมา ธิ -สวดมนต์    กิจกรรมเ ลือกตั้ ง
คณะกรรมการนกัเรียน  
        ในกิจกรรมโฮมรูม เขา้แถวตอนเชา้  มี
คณะกรรมการนกัเรียนมาเป็นผูน้  าเพื่อน  และนอ้งๆ ใน
การเขา้แถว  ร้องเพลง  เตน้ประกอบเพลง  และสนทนา
ภาษาองักฤษ   ในหอ้งเรียนมีหวัหนา้หอ้งบอกนกัเรียน
ท าความเคารพคุณครูและผูม้าเยีย่มเยยีน   และในช่วง
เวลาก่อนนอนเดก็จะไปหยบินมในกระเป๋าของตนเอง
มานัง่ด่ืมอยา่งเป็นระเบียบ   ไม่ไปหยบินมจากกระเป๋า
เพื่อนมาด่ืม  และจากผลงานสร้างสรรคมี์การท างาน
เป็นกลุ่มและงานเด่ียว มีการบนัทึกและยอมรับความ
คิดเห็นของเพ่ือนท่ีแสดงความคิดเห็นต่อช้ินงานของ
ตนเอง  เป็นตน้    
 

        จาการจดักิจกรรมส่งเสริม ใหเ้ดก็เล่นและท างาน  
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
เป็นผูน้  า ผูต้ามท่ีดี  รู้จกัใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนเอง
โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น ไดม้ากข้ึน
สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นสงัคมของนกัเรียน
ระดบัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 99.41 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น 
98.47 
สรุปร้อยละจากการสงัเกต คิดเป็น 90.00 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น 94.56 

ผู้เรียนร้อยละ    95.61        มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  3.3 
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ตัวบ่งช้ีที่  3.4  ประพฤตตินตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
         โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ฝ่ายปฐมวยั  ได้
จดัใหมี้กิจกรรม ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็ก มีมารยาทในการพูด 
การฟัง การรับประทานอาหาร  การแสดงความเคารพ
ต่อผูอ่ื้น การเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา
ตามโอกาสต่าง ๆไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั ดงัน้ี 
กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 
กิจกรรม   กิจกรรมโฮมรูม   กิจกรรมค่ายธรรมะ    
กิจกรรมวนัเขา้พรรษา   กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ   
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   กิจกรรมห้องคุณธรรม-
จริยธรรม สมาธิ-สวดมนต์   กิจกรรมวนัฉลองนักบุญ
หลุยส์  กิจกรรมวนัลอยกระทง   กิจกรรมวนัไหวค้รู  
กิจกรรมวนัเดก็  
       ในช่วงการรับประทานอาหารกลางวนัของ
นกัเรียนปฐมวยั พบวา่ เดก็มีการท่องค าคลอ้งจอง มี
มารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จกัการรอคอยเป็น
ส่วนใหญ่ ในช่วงนอนกลางวนั   เดก็ทุกคนจะสวด
มนตแ์ละสวดภาวนาจากนั้นเดก็นัง่สมาธิก่อนนอนทุก
คน ขณะท่ีร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในหอ้งเรียน  และ
นอกหอ้งเรียน  เดก็ใหค้วามสนใจและมีมารยาทในการ
พดู  การฟัง  การแสดงความเคารพต่อผูอ่ื้น  เดก็ไดร่้วม
กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนาและกิจกรรมสืบสาน
วฒันธรรมประเพณไทย  เช่น วนัเขา้พรรษา เดก็ๆร่วม
กิจกรรมหล่อเทียน ถวายพุม่พรรษา กิจกรรมวนัลอย
กระทง เดก็ๆร่วมกนัประดิษฐก์ระทง และลอยกระทง
กบัเพ่ือนๆและคุณครู 
 

        จากการจดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ดก็มีมารยาทใน
การพดู การฟัง การรับประทานอาหาร  การแสดงความ
เคารพต่อผูอ่ื้น การเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทาง
ศาสนาตามโอกาสต่าง ๆไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 
พบวา่เดก็มีพฒันาการดีข้ึน  เดก็สนใจและเขา้ร่วม
กิจกรรมสืบสานวฒันธรรมในโอกาสต่างๆมากข้ึน
สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นสงัคมของนกัเรียน
ระดบัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 99.41 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น 
99.16 
-สรุปร้อยละจากการสงัเกตสภาพจริง คิดเป็น 91.00 
-สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น 93.63 
 

ผู้เรียนร้อยละ  95.80       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  3.4 
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ตัวบ่งช้ีที่  3.5   เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และมีภราดรภาพ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
     โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยัไดจ้ดั
ใหมี้กิจกรรม ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กใชสิ้ทธิและเสรีภาพของ
ตนเองโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น  
ปฏิบัติต่อผูอ่ื้นด้วยความรักและเคารพ มีและแสดง
ความรักฉันท์เ พ่ือน พ่ีน้องต่อเพ่ือนร่วมห้อง ร่วม
โรงเรียนและต่างโรงเรียน ดังน้ี  กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมค่ายธรรม   กิจกรรมวนัเขา้พรรษา   กิจกรรม
แข่งขนักีฬาระดบัการศึกษาปฐมวยัในหน่วยงานต่าง ๆ
กีฬาเอกชน กิจกรรมห้องคุณธรรม-จริยธรรม สมาธิ-
สวดมนต์  กิจกรรมเลือกตั้ งคณะกรรมการนักเรียน 
พบว่า มีคณะกรรมการนกัเรียน มาเป็นผูค้อยให้ความ
ช่วยเหลือคุณครู เพ่ือน และน้องๆ เช่น มายืนตอ้นรับ
ผูป้กครองและเพื่อนๆ บริเวณหนา้ประตูอาคารสัฐยาม
หาราชินี และประตูอาคารวนัทามารีในช่วงเช้า  ช่วย
คุณครูจดัหนงัสือ  จดัโต๊ะ  เก็บถาดอาหาร และดูแลใน
เร่ืองระเบียบวินัยของเพ่ือนๆ ช่วยคุณครูจดัแถวเพ่ือน    
กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 
กิจกรรม  จากผลงานสร้างสรรคมี์การท างานเป็น กลุ่ม
และงานเด่ียว  มีการบันทึกและยอมรับความคิดเห็น
ของเพ่ือนท่ีแสดงความคิดเห็นช้ินงานของตนเอง   
เป็นตน้ 
 

 จากการจดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ดก็ใชสิ้ทธิและเสรีภาพ
ของตนเองโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น  
ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความรักและเคารพ มีและแสดง
ความรักฉนัทเ์พ่ือน พ่ีนอ้งต่อเพ่ือนร่วมหอ้ง ร่วม
โรงเรียนและต่างโรงเรียนมากข้ึน สรุปผลการประเมิน
พฒันาการดา้นสงัคมของนกัเรียนระดบัการศึกษา
ปฐมวยั ร้อยละ 99.41 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น98.58 
สรุปร้อยละจากการสงัเกต คิดเป็น 93.00 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น 93.96 

ผู้เรียนร้อยละ  96.24      มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  3.5 
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ตัวบ่งช้ีที่  3.6  ไม่ละเลยการกระท าความดีที่สามารถท าได้ (BSG) 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
     โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยัไดจ้ดั
ให้มีกิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือผูอ่ื้น แบ่งปัน
ส่ิงของ และท าความดีต่อบุคคลอ่ืน ตามโอกาสส าคญั
ต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวยั  ดังน้ี  กิจกรรมโฮมรูม   
กิจกรรมวนัเขา้พรรษา   กิจกรรมค่ายธรรมะ    กิจกรรม
หอ้งคุณธรรม-จริยธรรม สมาธิ-สวดมนต์ กิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ   กิจกรรมวนัคริสต์มาส  กิจกรรมการจดั
ประสบการณ์ประจ าว ันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  
พบวา่ เดก็ไดมี้การช่วยเหลือแบ่งปันและท าความดี เช่น 
การช่วยเหลือคุณครู และน้องๆ มีการบันทึกการท า
ความดี ลงในสมุดบนัทึกความดีของเด็กปฐมวยั โดย
เด็กจะบันทึกสัปดาห์ละ 2 คร้ัง    กิจกรรมเลือกตั้ ง
คณะกรรมการนัก เ รี ยน  นัก เ รี ยน ท่ีได้ รับ เ ลือก
คณะกรรมการมีหน้าท่ีปฏิบัติท่ีโรงเรียนเป็นประจ า 
เช่น  ช่วยครูเก็บของเล่น ช่วยเก็บถาดอาหาร  ช่วยรับ
นอ้งๆ และตอ้นรับผูป้กครองในตอนเชา้ช่วยพานอ้งไป
ส่งท่ีห้องเรียน ช่วยเหลือน้องๆในการถือท่ีนอนและ
อุปกร ณ์ ต่ า ง  ๆ  กิ จ ก ร รมบ ริ จ า ค ส่ิ ง ขอ ง เ ยี่ ย ม
ผูด้อ้ยโอกาส    เดก็ๆน าส่ิงของและปัจจยัมาร่วมบริจาค
ใหก้บัทางโรงเรียนเพ่ือน าไปบริจาคต่อใหก้บัโรงเรียน
ท่ีขาดแคลนและร่วมบริจาคส่ิงของในกิจกรรมท่ีทาง
โรงเรียนจัดข้ึน เช่น  กิจกรรมวนัเด็ก  กิจกรรมวัน
คริสตม์าส   เป็นตน้ 
 

       จากการจดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ดก็ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
แบ่งปันส่ิงของ และท าความดีต่อบุคคลอ่ืน ตามโอกาส
ส าคญัต่างๆ อยา่งเหมาะสมกบัวยั พบวา่เดก็มี
พฒันาการท่ีดีข้ึน   สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้น
สงัคมของนกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 
99.41 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น 
99.10 
สรุปร้อยละจากการสงัเกต คิดเป็น  92.00 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น   97.00 

ผู้เรียนร้อยละ   96.88     มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  3.6 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒันาการด้านสังคม  

 
วิธีการพฒันา  
   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวยั ไดมี้การก าหนดแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา  2558    พนัธกิจขอ้ท่ี 2  ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย  ประเพณีไทย ทอ้งถ่ิน และการเรียนรู้ มีจิตส านึกในการอนุรักษพ์ฒันาส่ิงแวดลอ้ม   พนัธ
กิจขอ้ท่ี 5  พฒันาให้ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ   ดา้นสังคม   และดา้นสติปัญญา
เหมาะสมตามวยั    โดยฝ่ายปฐมวยัได้มีการด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พฒันาการดา้นสังคมเหมาะสมตามวยั  เช่น มีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตวับ่งช้ี และก าหนดประสบการณ์
ส าคญั ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันาการดา้น
สังคม ใหเ้ด็กมีความรับผิดชอบ รู้จกัการรอคอย การมีสัมมาคารวะ  การช่วยเหลือแบ่งปัน  มีความซ่ือสัตย ์
มีมารยาท รู้จกัการเป็นผูน้  าและผูต้าม รู้จกัท างาน เล่น และท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เช่น  กิจกรรมการจดั
ประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม กิจกรรมโฮมรูม    กิจกรรมค่ายธรรมะ   กิจกรรมวนั
เขา้พรรษา    กิจกรรมเลือกตั้ งคณะกรรมการนักเรียน   กิจกรรมแข่งขนักีฬาระดบัการศึกษาปฐมวยัใน
หน่วยงานต่าง ๆกีฬาเอกชน  เป็นตน้                                           

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบเช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครูอาจารย ์ 

93.89 1.88      

3.2 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  97.22 0.97      
3.3 เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 95.61 0.96      
3.4 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนา
ท่ีตนนบัถือ  

95.80 0.96      

3.5 เคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละมี
ภราดรภาพ (BSG) 

96.24 -   
 

  

3.6 ไม่ละเลยการกระท าความดีท่ีสามารถท าได ้
(BSG) 

96.88 -   
 

  

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพฒันาการด้านสังคม 95.94 4.77      
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ผลการพฒันา  
 จากการด าเนินงานของฝ่ายปฐมวยั  ในการจดัโครงการ กิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็มีพฒันาการ
ดา้นสงัคมท่ีเหมาะสมตามวยั  ส่งผลใหน้กัเรียนมีวินยั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย ์รู้จกัช่วยเหลือแบ่งปัน 
ปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ในกิจกรรมประจ าวนั 
และกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม  เดก็เกิดการเรียนรู้ทกัษะดา้นสงัคม การเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในโรงเรียน
และสืบเน่ืองไปถึงท่ีบา้น ท าใหมี้จ านวนนกัเรียนเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในระดบัชั้นปฐมวยัปีท่ี 1  
 
แนวทำงกำรพฒันำ 
              เพ่ิมจ านวนและฝึกคณะกรรมการนกัเรียนใหเ้ป็นผูน้  าในดา้นการมีวินยั และความรับผิดชอบเป็น
ตวัอยา่งใหก้บัเพ่ือนๆ นอ้งๆ 
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
      โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยั ไดจ้ดัให้
มีกิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้   ไดมี้การซกัถามในส่ิงท่ีตนเองอยากรู้   มีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัวยั ดงัน้ี   
กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม  กิจกรรมโฮมรูม  โครงการการเรียนรู้แบบ Project 
Approach เด็กปฐมวัย  กิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย  
กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้  กิจกรรมสอนเสริมภาคฤดูร้อน   
กิจกรรมสอนเสริมตอนเย็น  กิจกรรมสอนเสริมเดือน
ตุลาคม    กิจกรรมสอนเสริมวนัเสาร์  กิจกรรมรักการอ่าน    
กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั   
     ฝ่ายปฐมวยัไดด้ าเนินการจดักิจกรรม และบรรยากาศทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนในช่วงเช้าให้เด็กได้เกิดการ
เรียนรู้  เช่น เม่ือเด็กมาถึงโรงเรียนแลว้จะไดม้าท่องค าศพัท์
ภาษาองักฤษกบัครูชาวต่างชาติ และครูพิเศษทุกเชา้ และเม่ือ
เด็กเขา้ไปในห้องเรียนก็จะพบกบักิจกรรมรักการอ่านกบัครู
ประจ าชั้น ในระดบัชั้นปฐมวยัปีท่ี 1 จะเป็นการอ่านบตัรค า
ตวัพยญัชนะไทย ตวัอกัษรภาษาองักฤษ  ตวัเลข  และอ่าน
ภาพจากหนังสือนิทาน เด็กบางคนจะยืมหนังสือท่ีมุม
หนงัสือในห้องเรียนและห้องสมุดเพื่อน ากลับไปอ่านท่ีบา้น  
โรงเรียนไดส่้งเสริมใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั โดยได้
จดัแหล่งการเรียนรู้ไวอ้ย่างหลากหลาย เช่นมุมหนังสือใน
ห้องเรียน มุมธรรมชาติ มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์   จัด
แสดงผลงานของเด็กมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้มูล 
มุมห้องสมุดเคล่ือนท่ีสวนสมุนไพรบอร์ดภาพกิจกรรม/
โครงการต่างๆ เป็นต้น สังเกตจากการจัดกิจกรรมทั้ งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเด็กๆรู้จักซักถามเม่ือสงสัย 
เรียนรู้ผ่านการบูรณาการในกิจกรรมประจ าวนักิจกรรมหลกั 
6 กิจกรรมและการเรียนรู้แบบSTEM Education เด็กสนใจท า
กิจกรรมและตั้งใจเรียนเป็นส่วนมาก   

        จาการจดักิจกรรมส่งเสริม ใหเ้ดก็มีความสนใจเขา้
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้   ไดมี้การซกัถามในส่ิงท่ีตนเอง
อยากรู้   มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมกบัวยั   แสวงหาความรู้ตามความสนใจจาก
มุมหนงัสือ หอ้งสมุด แหล่งเรียนรุ้และส่ิงต่างๆรอบตวั
พบวา่เดก็ปฐมวยัมีพฒันาการท่ีดีข้ึน  
สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นสติปัญญาของ
นกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 99.07 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น 
99.08 
สรุปร้อยละจากการสงัเกต คิดเป็น 91.00 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น93.80 

ผู้เรียนร้อยละ   95.74       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  4.1 
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ตัวบ่งช้ีที่  4.2 มีความคิดรวบยอดเกีย่วกบัส่ิงต่าง ๆ ที่เกดิจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
        โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ฝ่ายปฐมวยั ได้
จดัใหมี้กิจกรรม  โครงการ  ท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็มี
ความสามารถในการบอกลกัษณะ ความเหมือน ความ
แตกต่างคุณสมบติัของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้   
เดก็สามารถจ าแนกประเภท  จดัหมวดหมู่   บอก
ความสมัพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจาการเรียนรู้ได ้ ดงัน้ี  
ครูจดักิจกรรมใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ผา่นการบูรณาการ
กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 
กิจกรรม   กิจกรรมโฮมรูม    โครงการการเรียนรู้แบบ 
Project Approach เดก็ปฐมวยั     อาทิ โครงการใบไม ้ 
โครงการปลา  โครงการผลไม ้โครงการรถ   โครงการ
บา้น เป็นตน้  การเรียนรู้แบบ STEM Education หน่วย
การคมนาคม  เดก็ไดบ้อกลกัษณะ ความเหมือน ความ
แตกต่าง  ความสมัพนัธ์ของส่ิงต่างๆ มีการจดัแสดงผล
งาน และเดก็ไดพ้ดูแสดงความรู้ ความคิดเห็นผา่น
ผลงานของเดก็ๆ ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เดก็ปฐมวยั  เดก็ท าการ
ทดลองเปรียบเทียบการจม  การลอย ของวตัถุชนิด
ต่างๆ    กิจกรรมเขา้ค่ายดูดาว  เดก็บอกหมวดหมู่ 
ความสมัพนัธ์ของกลุ่มดาวต่างๆ ผา่นส่ือนิทานดาว 
และดูดาวผา่นกลอ้งดูดาวของจริง  กิจกรรมทศันศึกษา
ปฐมวยัปีท่ี 1- 3 เดก็ไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง    จากธรรมชาติ  
เช่น สตัวแ์ต่ละชนิด ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว ์และรูปร่าง
ของสตัว ์เปรียบเทียบความเหมือน ความต่างๆด ้
 
 

  จากการจดักิจกรรมส่งเสริม ใหเ้ดก็มีความสามารถใน
การบอกลกัษณะ ความเหมือน ความแตกต่างคุณสมบติั
ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้   เดก็สามารถจ าแนก
ประเภท จดัหมวดหมู่  บอกความสมัพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ  
ท่ีเกิดจาการเรียนรู้ไดม้ากข้ึนตามล าดบั 
      สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นสติปัญญาของ
นกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 99.07 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น98.97 
สรุปร้อยละจากการสงัเกต คิดเป็น  93.50 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น 89.07 

ผู้เรียนร้อยละ     95.15      มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  4.2 
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ตัวบ่งช้ีที่  4.3   มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกบัวัย 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
         โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ฝ่ายปฐมวยัได้
จดัให้มีโครงการ / งาน / กิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
ความสามารถในการใชภ้าษาส่ือสาร   สร้างปฏิสมัพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน    สามารถสะทอ้นความคิดและความรู้สึก
ภายในได้เหมาะสมตามวยั    ดังน้ี กิจกรรมหนูน้อย
ประชาสัมพนัธ์     โครงการการเรียนรู้แบบ Project 
Approach เด็กปฐมวยั   กิจกรรมแข่งขนัทกัษะปฐมวยั  
กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้   กิจกรรมรักการอ่าน   ใน
หอ้งเรียนพบวา่เดก็ใชท้กัษะทางภาษาท่ีเหมาะสม  และ
สามารถใช้ภาษาส่ือสารการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆสามารถ
ส่ือสารให้ผู ้ อ่ืน รับ รู้และ เข้า ใจได้ด้วยภาษาพูด   
สัญลักษณ์   ฟัง เ ร่ืองราว ท่าทางและการ เ ขียน ท่ี
หลากหลายรูปแบบ  เช่น  การร้องเพลง  การสนทนา
ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ   การใช้ประโยค
ภาษาองักฤษในค าสั่งต่างๆในห้องเรียน  การขอ  การ
บอกช่ือผลงาน  การสนทนาโตต้อบ   การสัมภาษณ์หา
ขอ้มูล   การคน้ควา้หาค าตอบในเร่ืองท่ีเด็กอยากเรียนรู้ 
การสะทอ้นผลการเรียนรู้ใหผู้อ่ื้นรับทราบเป็นภาษาพดู
ส่ือสารได้อย่าง เหมาะสมกับวัย    ผ่ านกิจกรรม
ประจ าวนักิจกรรมหลกั  6  กิจกรรม  ไดแ้ก่  กิจกรรม
เสริมประสบการณ์    กิจกรรมเสรี  กิจกรรมสร้างสรรค ์ 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง 
และกิจกรรมเกมการศึกษา   นอกจากพูดสนทนาแลว้  
เดก็ยงัสามารถอ่านหนงัสือ  เร่ืองราว   นิทาน   บทความ
ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั    จากกิจกรรมของทาง
โรงเรียน   เช่น   กิจกรรมห้องสมุด    เด็กจะไดอ่้าน
นิทานและร่วมแข่งขนัการเล่านิทานในกิจกรรมการ
แข่งขนัทกัษะเดก็ปฐมวยั 

        จากการจดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ดก็มีความสามารถ
ในการใชภ้าษาส่ือสาร   สร้างปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน    
สามารถสะทอ้นความคิดและความรู้สึกภายในไดอ้ยา่ง
เท่ียงตรงเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนไดต้ามวยั 
พบวา่เดก็ปฐมวยัมีพฒันาการทีดีข้ึนตามล าดบั  
สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นสติปัญญาของ
นกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 99.07 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น 
98.46 
สรุปร้อยละจากการสงัเกต คิดเป็น  91.00 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น  91.44 

ผู้เรียนร้อยละ  94.99       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  4.3 
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ตัวบ่งช้ีที่  4.4   มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
    โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยั ไดจ้ดั
ให้มีโครงการ / งาน / กิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
ความสามารถในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถ
แสวงหาความรู้และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์  กบัศาสตร์
อ่ืน ๆได้เหมาะสมตามวัย  ดัง น้ี   กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม จาก
แผนการจดัประสบการณ์ บนัทึกหลงัสอนและสังเกต
การท ากิจกรรมในห้องเรียน พบว่า เด็กรู้จักสังเกต 
ซกัถาม ตอบค าถาม และลงมือท า ตามหน่วยการเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น เร่ือง รสชาติ (เปร้ียว หวาน เค็ม) เร่ือง
กลางวนั กลางคืน เป็นตน้ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เด็กได้เ รียน รู้ ส่ิง ต่างๆ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  เช่นการสังเกต  ทดลอง   
ค้นควา้หาค าตอบ โครงการการเรียนรู้แบบ Project 
Approach เด็กปฐมวัย  เด็กได้ใช้ความสามารถ ใช้
ทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์ ในการสังเกต  การสืบคน้ หา
ขอ้มุล  การทดลอง การตั้งสมมุติฐาน  การลงความเห็น
จากขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล   การเรียนรู้แบบ STEM 
Education  เด็กได้ฝึกการคิดเป็นกระบวนการโดย
การบู รณาการทักษะ  5  วิชา  เข้าด้วยกัน  ได้แ ก่  
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี เดก็เรียนรู้แบบแกปั้ญหาท าใหง้านส าเร็จ 
และกิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวยั  เด็กใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ในการ วดั กะประมาณ ค านวณ การชัง่ตวง 
ในการประดิษฐผ์ลงาน 
 

        จากการจดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กมีความสามารถ
ในการเรียนรู้  โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการสังเกต  สงสัย 
ตั้งค  าถาม  คาดคะเนค าตอบ ออกแบบวิธีการหาความรู้ 
ลงมือท าบนัทึกการเรียนรู้ น าเสนอขอ้มูลการเรียนรู้ได้
เหมาะสมตามวยั   เด็กใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการแสวงหาความรู้ โดยการแกปั้ญหาใหเ้หตุผล การ
ส่ือสาร   การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์   การ
น าเสนอความเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  
กบัศาสตร์อ่ืน ๆได ้  เหมาะสมตามวยั พบวา่เดก็ปฐมวยั
มีพฒันาการท่ีดีข้ึนตามล าดบั  
สรุปผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของ
นกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 99.07 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น 
98.94 
สรุปร้อยละจากการสงัเกต คิดเป็น  90.00 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น   89.61 

ผู้เรียนร้อยละ    94.41     มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  4.4 
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ตัวบ่งช้ีที่  4.5    มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
      โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ฝ่ายปฐมวยั  ไดจ้ดั
ให้มีโครงการ / งาน / กิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการ
ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ มีการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีรายละเอียดแปลกใหม่และหลากหลายได้
เหมาะสมตามวยั   ดงัน้ี  กิจกรรมการจดัประสบการณ์
ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม  ครูได้ด าเนินการ
เขียนแผนและจดักิจกรรมตามแผนการจดัประสบการณ์ 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ จะมีความหลากหลาย เช่น วาด
ภาพตามจินตนาการ  พบัและวาดต่อเติม วาดต่อเติมจาก
รูปทรง   ตดัปะ  และป้ันดินน ้ามนัตามจินตนาการ เด็กๆ
ในระดบัชั้นปฐมวยัสามารถสร้างสรรค์ผลงาน มีความ
แปลกใหม่ หลากหลาย และถ่ายถอดออกมาไดเ้หมาะสม
ตามวยั นอกจากน้ีเด็กๆยงัไดร่้วมกิจกรรมนิทานเล่มเล็ก        
เป็นตน้  การแต่งนิทานสั้นๆ จ านวน 5-6 หนา้เด็กไดว้าด
ภาพและและบรรยายภาพเป็นนิทานตามจินตนาการของ
เด็กๆ  การประดิษฐ์ศิลปะแบบร่วมมือระหว่างเด็กกับ
เด็กๆ   และเด็กกบัผูป้กครองในกิจกรรมวนัพ่อ วนัแม่ 
เด็กได้ประดิษฐ์การ์ด ประดิษฐ์ ส่ิงของท่ีเด็กๆและ
ผู ้ปกครองคิดร่วมกันภายใต้ข้อก าหนด และน ามาจัด
แสดงผลงานในวนัท่ีมีกิจกรรมนั้นๆ โครงการการเรียนรู้
แบบ Project Approach เด็กปฐมวยั  เด็กไดอ้อกแบบงาน
ประดิษฐ์ ท่ี มีความสอดคล้องกับเ ร่ืองท่ี เด็กๆสนใจ  
กิจกรรมสร้างศิลป์ สู่ปฐมวัย  เด็กๆได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการแปลกใหม่ และในการเรียนรู้
รูปแบบ STEM Education  เด็กๆไดล้งมือคิดประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของปัญหา เด็กไดใ้ช้ความคิดใน
การแกปั้ญหา การสร้างสรรคส่ิ์งแปลกใหม่ 

          จากการจดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ดก็มีการถ่ายทอด
ความคิดและจินตนาการ มีการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมี
รายละเอียดแปลกใหม่และหลากหลายไดเ้หมาะสม
ตามวยั พบวา่เดก็ปฐมวยัมีพฒันาการท่ีดีข้ึน  
สรุปผลการประเมินพฒันาการดา้นสติปัญญาของ
นกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 99.07 
สรุปร้อยละจากงาน / โครงการ / กิจกรรม คิดเป็น 
98.79 
สรุปร้อยละจากการสงัเกต คิดเป็น   90.00 
สรุปร้อยละจากการสมัภาษณ์ คิดเป็น  89.59 

ผู้เรียนร้อยละ  94.36     มีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีที่  4.5  
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา (5 คะแนน) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยีย่ม 

4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างตั้ งใจ 
และรักการเรียนรู้ 

95.74 0.96 
     

4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้  

95.15 0.95 
     

4.3 มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั  94.99 0.95      
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

94.41 0.94 
     

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 94.36 0.94      

มาตรฐานที่ 4   เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา 94.93 4.74      

 
วิธีการพฒันา  
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวยั ได้มีการก าหนดแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2558  ตามพนัธกิจขอ้ท่ี 4 พฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถคิดรวบยอด คิดแกปั้ญหา 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความรู้ทกัษะเบ้ืองตน้     ตามพนัธกิจขอ้ท่ี 5  พฒันาให้ผูเ้รียนมี
พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ   ดา้นสงัคม   และดา้นสติปัญญาเหมาะสมตามวยั     พนัธกิจขอ้ท่ี 6 
ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสนใจใฝ่รู้ มีทกัษะในการรักการอ่าน และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต     โดยฝ่ายปฐมวยัไดมี้การด าเนินการจดังาน โครงการ กิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้น
สติปัญญาท่ีเหมาะสมตามวยั  เช่น มีความสนใจ ซกัถาม มุ่งมัน่ในเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ มีการถ่ายทอด
ความคิดและจินตนาการเป็นผลงานสร้างสรรคท่ี์มีรายละเอียดแปลกใหม่และหลากหลาย มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีความสามารถแสวงหาความรู้และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆไดเ้หมาะสมตามวยั เป็นตน้ ซ่ึงในหลกัสูตรระดบัการศึกษาปฐมวยั มีการ
ก าหนดตารางวิเคราะห์มาตรฐาน ตวับ่งช้ี และก าหนดประสบการณ์ส าคญั  มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
พฒันาการดา้นสติปัญญา   นอกจากน้ีในแผนการจดัประสบการณ์ยงัพบการสรุปผลการจดักิจกรรมมีการ
บนัทึกทุกวนั และสรุปผลการประเมินการจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 
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ผลการพฒันา  
 จากการด าเนินงานของฝ่ายปฐมวยั ในการจดังาน โครงการ กิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็มี
พฒันาการดา้นสติปัญญาท่ีเหมาะสมตามวยั  ส่งผลใหน้กัเรียน มีทกัษะพ้ืนฐานเก่ียวกบั การคิด การใชภ้าษา 
การสงัเกต การจ าแนก และการเปรียบเทียบจ านวน มิติสมัพนัธ์ เวลา ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั ท าใหเ้ดก็ท่ี
จบปฐมวยัปีท่ี 3 เล่ือนชั้นไปศึกษาต่อในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100  ผูป้กครอง
เช่ือมัน่ ชุมชนสงัคมยอมรับในการน าบุตรหลานมาศึกษา ท าใหมี้จ านวนนกัเรียนเพ่ิมมากข้ึน  
 

แนวทำงกำรพฒันำ 
 ครูควรจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ใหเ้ดก็ไดคิ้ดสร้างผลงานท่ีมีความแปลก
ใหม่อยา่งสม ่าเสมอ 
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มาตรฐานที่ 4 (BSG) อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คือ 
“ยดึมั่นสัจธรรม มคีวามวิริยะ อุตสาหะ รับผดิชอบต่อสังคม” 

ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ยดึมั่นสัจธรรม 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
   โรงเรียนมีการการพฒันาตนเองใหค้รบทุกมิติ ไดแ้ก่ 
ดา้นสังคม ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและจิตวิญญาณ
โดยการแสวงหา เขา้ถึงและปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอตาม
วยัโดยมีการจดัโฮมรูมในตอนเชา้ มีการเสริมการจดั
ประสบการณ์ประจ าวนั นกัเรียนมีการพฒันาตนเอง ให้
เ ป็นท่ีน่าพักพิงใกล้ชิดตามวัยโดยมีการส่งเสริม
คุณธรรม – จริยธรรม สมาธิ-สวดมนต์  ค่ายธรรมะ       
มี ก า ร พัฒ น า ต น เ อ ง ใ ห้ เ ป็ น บุ ค ค ล ท่ี มี น ้ า ใ จ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เห็นแก่ผูอ่ื้น/สังคมไดเ้หมาะสมตามวยัมี
กิจกรรมบริจาคส่ิงของเยี่ยมผูด้ ้อยโอกาส ท าบุญวนั
เขา้พรรษา  วนัฉลองนักบุญหลุยส์ส่งเสริมการปฏิบติั
ตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือไดเ้หมาะสมตาม
วยั  สามารถวางและแสดงตนอย่างเหมาะสม สง่างาม
ทุกสถานท่ี /ทุกบริบท ได้เหมาะสมตามวยั ในช่วง
กิจกรรมโฮมรูม  ครูไดด้  าเนินการอบรมเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมคุณธรรม  
    ฝ่ายปฐมวยัไดมี้การจดังาน โครงการ กิจกรรม โดย
ทุกกิจกรรมครูจะมีการอบรม ส่งเสริม ฝึกฝนให้เด็ก 
เป็นประจ าสม ่าเสมอ  เช่นการจดักิจกรรมประสบการณ์
ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม กิจกรรมโฮมรูม ครู
มีการอบรมเด็กและบนัทึกกิจกรรมเป็นประจ าทุกวนั 
และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น  กิจกรรมค่ายธรรมมะ 
กิจกรรมบริจาคส่ิงของเยีย่มผูด้อ้ยโอกาส เดก็น าส่ิงของ
ต่างๆ มาบริจาค  และสามารถปฏิบติัตนตามวฒันธรรม
ไทยและหลกัศาสนาท่ีนบัถือ ไดเ้หมาะสมตามวยั   

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราส่งเสริม การพฒันา
ตนเองใหค้รบทุกมิติ ไดแ้ก่ ดา้นสังคม ร่างกาย อารมณ์ 
สติปัญญาและจิตวิญญาณโดยการแสวงหา เขา้ถึงและ
ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอตามวยัการพฒันาตนเองใหเ้ป็นท่ี
น่าพกัพิงใกลชิ้ดตามวยัการพฒันาตนเองให้เป็นท่ีน่า
พกัพิงใกลชิ้ดตามวยัสามารถวางและแสดงตนอย่าง
เหมาะสม สง่างามทุกสถานท่ี /ทุกบริบท ไดเ้หมาะสม
ตามวยั 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ   99.65       ที่มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  4.1 
 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     227 
 

ตัวบ่งช้ีที่  4.2  มีความวิริยะ อุตสาหะ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
       โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราจดักิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กตั้ งใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน เช่น มีผลงาน/
ช้ินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายตามวยั  จากกิจกรรมสร้างศิลป์สู่
ปฐมวัย  มีการจัดประสบการณ์ประจ าว ันกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรมเด็กท างานดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหง้าน
ส าเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ละท้ิงกลางคนัท างานร่วมกนัเป็น
ทีมไดจ้นส าเร็จตามท่ีก าหนด ไดเ้หมาะสมตามวยั  เด็กท างาน
หรือร่วมกิจกรรมจนครบหรือส าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ได้
เหมาะสมตามวัยเ ช่น การจัดประสบการณ์แบบ  Project 
Approach  ยนิดีกบับณัฑิตนอ้ยเดก็ปฐมวยั ค่ายวิทยาศาสตร์เดก็
ปฐมวยั  มีการใชห้้องสมุดเด็กปฐมวยั มี -แฟ้มสะสมงาน Port 
folio  
        พบว่า จากสภาพบรรยากาศทั้ งในและนอกห้องเรียน 
โรงเรียนไดส่้งเสริมให้เด็กเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  เด็กมีความเพียร
พยายาม และรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน เช่น มีผลงาน/
ช้ินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายตามวยัตั้งใจในการท างานดว้ย
ความวิริยะ อุตสาหะ เห็นไดจ้ากการท างานของเด็ก   เด็กส่วน
ใหญ่มีนิสัยรักการเรียนรู้ และท างานดว้ยความอดทน เพื่อให้
งานส าเสร็จโดยไม่ละท้ิงกลางคนั ท างานร่วมกนัเป็นทีมไดจ้น
ส าเร็จตามท่ีก าหนด และท างานท่ีไดรั้บมอบหมายแมจ้ะเป็นส่ิง
ท่ีไม่ชอบไดเ้หมาะสมตามวยั   
        โรงเรียนสนบัสนุนใหเ้ด็กท ากิจกรรมประจ าวนั  โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนการจัดประสบการณ์ประจ าว ัน
กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมทุกวนั  นอกจากน้ีเด็กยงัมีความสนใจ
ใฝ่รู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั   สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน
และนอกโรงเรียน เช่น โครงการวนัส าคญั  กิจกรรมทดลอง
วิทยาศาสตร์เด็กปฐมวยั  กิจกรรมสร้างศิลป์สู่ปฐมวยั แฟ้ม
สะสมงาน Portfolio เด็กปฐมวยั จดัประสบการณ์แบบ Project 
Approach เด็กปฐมวยั  ยินดีกบับณัฑิตนอ้ยเด็กปฐมวยั เป็นตน้ 
เด็กสามารถตอบไดว้่าท าช้ินงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บมอบหมาย
และร่วมกิจกรรมจนส าเร็จมีช้ินงาน   

เด็กตั้ งใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน  เ ช่น มี
ผลงาน/ช้ินงานตามท่ีได้รับมอบหมายตามวยั    เด็ก
ท างานดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือใหง้านส าเร็จ
ตามเป้าหมายโดยไม่ละท้ิงกลางคนัท างานร่วมกนัเป็น
ทีมไดจ้นส าเร็จตามท่ีก าหนด ไดเ้หมาะสมตามวยั เด็ก
ท างานหรือร่วมกิจกรรมจนครบหรือส าเร็จตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายแมจ้ะเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบ ไดเ้หมาะสมตามวยั 
 

ผู้เรียนร้อยละ   99.18      ที่มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  4.2 
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ตัวบ่งช้ีที่  4.3  รับผดิชอบต่อสังคม 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
          ครูจดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็ก   มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองท่ีมีผลต่อตนเองและต่อบุคคลอ่ืนตาม
แนวทางท่ีถกูตอ้งตามวยั มี แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
/ แบบบนัทึกความดี เดก็เขา้ร่วมในงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือ
การกระท าใด ๆ ท่ีสร้างสรรค์ต่อโลกในมิติต่าง ๆมีการจัด
ประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม มีกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ได้เหมาะสมตามวัยบริจาคส่ิงของเยี่ยม
ผูด้้อยโอกาส  มิติทางธรรมชาติ (ส่ิงแวดล้อม) และมิติทาง
วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) ใหเ้กิดสันติสุขและดีงามเด็กรู้คุณค่า
ของพลังงาน ส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม/  พัฒนา/อนุรักษ์ เ ก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ไดเ้หมาะสมตามวยัเช่น  
นกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว  การจดัประสบการณ์แบบ Project Approach 
มีผลการ - Big  clening day ในแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้
มีจุดประสงคท่ี์ส่งเสริมใหเ้ดก็รับผิดชอบต่อสังคม รู้จกับทบาท
และรับผิดชอบตามหนา้ท่ีต่อตนเองและต่อบุคคลอ่ืน มีการจดั
ประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมเนน้เก่ียวกบั
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม  และ เด็กเขา้ร่วมในงาน
ต่าง ๆ ดีมีการท ากิจกรรมและด าเนินโครงการท่ีส่งเสริมใหเ้ด็ก
ปฏิบติัต่อสังคม  เช่นกิจกรรมบริจาคส่ิงของ เขา้ถึงและเห็น
คุณค่าตามหลกัธรรมของศาสนา  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
Big  clening day   เด็กรู้จักรักความสะอาดและดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม โดย เด็กเรียนรู้ถึงคุณค่าพลังงาน ส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีโครงการนักอนุรักษ์รุ่นจ๋ิว   เด็กไดล้ง
มือปฏิบติัรักษาส่ิงแวดลอ้มลงมือท าความสะอาดเช็ดเก็บเศษ
ขยะ รู้จกัการอนุรักษ ์ภายใน – ภายนอก บริเวณโรงเรียน   มี
การเปิด-ปิดไฟเม่ือเลิกใชแ้ลว้   ปฐมวยัไดมี้ความรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเองมีการเข้าร่วมโครงการและงานท่ี
สร้างสรรคต่์อสังคมเด็กรู้คุณค่าของพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม เม่ือ
เลิกใช้เด็กบอกวิธีการง่ายๆในการประหยดัพลงังาน และการ
ประหยดัน ้าประหยดัไฟได ้  
 

เด็กรับผิดชอบในการกระท าของตนเองท่ีมีผลต่อ
ตนเองและต่อบุคคลอ่ืนตามแนวทางท่ีถกูตอ้งตามวยั  
เด็กเขา้ร่วมในงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือการกระท า
ใด ๆ ท่ีสร้างสรรค์ต่อโลกในมิติต่าง ๆ ไดแ้ก่  มิติทาง
สังคม (นโยบาย/ เศรษฐกิจ )  มิ ติทางธรรมชา ติ  
(ส่ิงแวดลอ้ม) และมิติทางวิทยาศาสตร์  
(เทคโนโลยี) ให้เกิดสันติสุขและดีงาม เช่น กิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ไดเ้หมาะสมตามวยั 
เ ด็ ก รู้ คุ ณ ค่ า ข อ ง พ ลั ง ง า น  ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริม/ พัฒนา/อนุรักษ์ เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้เหมาะสมตามวัยเช่น เด็ก
สามารถปิดน ้า-ไฟเม่ือเลิกใชไ้ด ้

ผู้เรียนร้อยละ   99.15      ที่มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  4.3 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 4 (BSG) อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คือ 
“ยดึมั่นสัจธรรม มคีวามวิริยะ อุตสาหะ รับผดิชอบต่อสังคม” 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยีย่ม 

4.1 ยดึมัน่สจัธรรม   99.65 -      
4.2 มีความวิริยะ อุตสาหะ 99.18 -      
4.3 รับผิดชอบต่อสงัคม 99.15 -      

มาตรฐานที่  4 (BSG)  อัตลักษณ์การศึกษา
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย คือ “ยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะ 
อุตสาหะ รับผดิชอบต่อสังคม” 

99.33 -      
 

 
วิธีการพฒันา  

เดก็เห็นคุณค่าของศาสนาของตนเองท่ีตนนบัถือ ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ มีความตั้งใจใน
การท างานจนส าเร็จลุล่วง ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ช่วยเหลือกนัจนงานส าเร็จ ฝ่าฟันความยากล าบากจนบรรลุ
เป้าหมายไดเ้หมาะสมตามวยั มีพฒันาการทั้งส่ีดา้นท่ีเหมาะสมตามวยั ตั้งใจและรับผิดชอบในหนา้ท่ีการ
งาน รู้จกัหนา้ท่ีของตนเองและต่อบุคคลอ่ืนไดเ้หมาะสมตามวยั 
ผลการพฒันา  
        จากกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึน  ท าใหเ้ดก็เห็นคุณค่าของศาสนาของตนเองมีพฒันาการทั้งส่ีดา้นท่ีเหมาะ 
สมตามวยั สร้างวินยัในการรับผิดชอบ  การท างานจนส าเร็จ ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ไดเ้หมาะสมตามวยั 
แนวทำงกำรพฒันำในอนำคต 
             พฒันาส่งเสริมเดก็ใหมี้ความเพียร และพยายามท างาน ดว้ยความตั้งใจใหม้ากข้ึนโดยการจดั
ประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม   ในการท างาน  จนบรรลุตามเป้าหมาย  หรือร่วมกิจกรรม
จนครบหรือส าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย   แมจ้ะเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบ  ก็สามารถท าได ้เหมาะสมตามวยั 
             ครูประจ าชั้นและผูเ้ก่ียวขอ้งควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดป้ฏิบติังาน ในรูปแบบของทีมงาน สร้าง
ผลงานและใหเ้ดก็     ทุกคนมีโอกาสน าเสนอผลงานหนา้ห้องเรียน เพ่ือฝึกกระบวนการเรียนรู้ และทกัษะ
การพดู ฝึกความกลา้แสดงออก  และรู้จกัการแสดงความเห็นอยา่งสมเหตุผลเหมาะสมตามวยั   
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
                         ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 

        โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาฝ่ายปฐมวยั  ปีการศึกษา 2553–2558  
เป้าหมายขอ้ท่ี  15 ฝ่ายการศึกษาปฐมวยัจดัหลกัสูตร
สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเนน้เด็กเป็นส าคญั   
และเป้าหมาย ขอ้ท่ี 16 ฝ่ายการศึกษาปฐมวยัจดักิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการเด็กอย่างหลากหลาย โดยมีการจดั
งาน โครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสริม ดงัน้ี 
1.ครูไดมี้การวิเคราะห์จดัท าโครงสร้างหลกัสูตร   
2.ส่งเสริมครูเขา้ร่วมอบรมสัมมนา เพ่ือน ามาใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัเดก็  
3.ครูผูส้อนจดักิจกรรมตามแผนการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ และมีการบนัทึกหลงัการจดัประสบการณ์แต่ละ
กิจกรรมเด็กจะได้รับการพฒันาทั้ ง 4 ด้าน เด็กท่ีไม่
สามารถปฏิบติัไดเ้ดก็จะไดรั้บการพฒันาส่งเสริม    
  

1.ฝ่ายปฐมวยัมีหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.ครูมีแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสงเสริม
พฒันาเดก้ในแต่ละวยั 
ความส าเร็จของงานและโครงการท่ีสอดคลอ้งมีดงัน้ี 
1.งานหลกัสูตรและการสอนมีผลการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 99.52 
2.กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 
6 หลกั มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.31 

 
 
 

 
ครูมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่ 5.1 คิดเป็นร้อยละ  99.41 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 
วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
                จากการท่ีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฐมวัย  ปีการศึกษา 
2553–2558  เป้าหมายขอ้ท่ี  14 ฝ่ายการศึกษาปฐมวยัจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริม  ภาษาองักฤษ ท่ีเหมาะสม
ตามวัย ข้อท่ี   15 ฝ่ายการศึกษาปฐมวัยจัดหลักสูตร
สอดคลอ้งกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
และเป้าหมาย ขอ้ท่ี 16 ฝ่ายการศึกษาปฐมวยัจดักิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการเด็กอย่างหลากหลาย โดยมีการจดังาน 
โครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสริม ดงัน้ี 
1.  โรงเรียนได้ด า เ นินการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ท่ี
หลากหลายสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดย
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาเด็ก มีทั้ งหมด  7 งาน  6 
โครงการ (79 กิจกรรม)  และทุกงาน ทุกโครงการ ทุก
กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย  
2.  ครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  จดักิจกรรมตาม
แผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้ ครอบคลุมพฒันาการเด็ก
ทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  สังคม และ
สติปัญญา โดยเลือกใช ้เทคนิคการจดัประสบการณ์ การใช้
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดั/ประเมินพฒันาการ เพื่อให้เด็กได้
พฒันาเต็มศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
3.  ครูร่วมกนัวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา โดยเนน้เด็ก
เป็นส าคญั จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการ
เล่น สอดคล้องกบัการพฒันาการท่ีเหมาะสมกบัวยั เช่น 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กไดเ้รียนรู้สังเกตส่ิงต่าง 
ๆ รอบตวั กิจกรรมสร้างสรรค ์ กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเกม
การศึกษา  กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเคล่ือนไหว   
 

1.ฝ่ายปฐมวยัมีหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.ครูมีแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
พฒันาเดก็ในแต่ละวยั 
3.ครูไดรั้บการนิเทศและมีการน าขอ้เสนอแนะ เทคนิค
วิธีการสอนไปใชใ้นการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาเดก็
ใหเ้หมาะสมตามวยั 
ความส าเร็จของงานและโครงการท่ีสอดคลอ้งมีดงัน้ี 
1.งานนิเทศการสอน มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
99.07 
2.งานหลกัสูตรและการสอน มีผลการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 99.52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  5.2   คิดเป็นร้อยละ  99.29 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวนัิยเชิงบวก 
วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 

            จากการท่ีโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มี
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฐมวยั  ปีการศึกษา 
2553–2558  เป้าหมายขอ้ท่ี  15 ฝ่ายการศึกษาปฐมวยั
จดัหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเนน้
เดก็เป็นส าคญั   และเป้าหมาย ขอ้ท่ี 16 ฝ่ายการศึกษา
ปฐมวยัจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเดก็อยา่ง
หลากหลาย โดยมีการจดังาน โครงการ กิจกรรม ท่ี
ส่งเสริม ดงัน้ี 
1.  โรงเรียนไดด้ าเนินการจดังาน โครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ี
สร้างวินยัเชิงบวก   
2.ครูผูส้อนสามารถ บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีส่งเสริม
ให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ครูมีความสามารถใน
การจัดก า ร เ รี ยน รู้  และ กิ จกรรมใน รูปแบบ ท่ี
หลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ เพื่อ
สร้างให้เด็กมีวินัยในตนเอง  สามารถปฏิบัติตาม 
ขอ้ตกลงในหอ้งเรียนและระเบียบของโรงเรียนได ้  
 

1.เด็กไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลงหรือแนวการ
ปฏิบติัตนร่วมกนัในหอ้งเรียน 
2.มีการรายงานผลให้ผูป้กครองรับทราบ ตลอดจนให้
ผูป้กครองบนัทึกพฤติกรรมเด็กขณะท่ีอยู่ท่ีบา้น และ
ร่วมกนัวางแผน แนะน าส่งเสริมพฒันาการของเดก็ใหดี้
ข้ึน   
3.มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของ
เด็ก เช่น กิจกรรมยามเชา้ โดยการเขา้แถวเคารพธงชาติ 
การสวดมนต์ภาวนา การนั่งสมาธิ การเดินแถวอย่าง
เป็นระเบียบก่อนเขา้ห้องเรียน ซ่ึงเป็นการฝึกให้เด็ก
รู้จกัการรอคอย และฝึกความอดทน โครงการเรียนรู้
แบบ Project  Approach  เป็นการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั
ในการเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีเด็กมีความสนใจมากท่ีสุด  
โดยการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัในห้องเรียน  แบ่ง
หนา้ท่ีรับผิดชอบเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  และส่งเสริม
ใหเ้ดก็มีความรับผิดชอบ  
ความส าเร็จของงานและโครงการท่ีสอดคลอ้งมีดงัน้ี 
1.กิจกรรมโฮมรูม มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
99.47 
2.กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 
6 กิจกรรม มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.31    
3.กิจกรรมคุณภาพชั้นเรียน มีผลการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 98.55 
4.กิจกรรมการเขา้แถว/การเดินแถว มีผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 99.47 
5.โครงการเรียนรู้แบบ Project  Approach  มีผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 98.64 
 

ครูมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  5.3  คิดเป็นร้อยละ  99.08 
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ตัวบ่งช้ี 5.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สอดคล้องกบัการเรียนรู้ของเด็ก 
วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
             ผูบ้ริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มี
นโยบายให้ติดตั้ง กระดานอจัฉริยะ และ Projecterใน
ทุกห้องเรียนและจดัให้มีการอบรมครูผูส้อนทุกระดบั
ชั้นในการใช้กระดานอจัฉริยะ เป็นส่ือในการจดัการ
เรียนการสอน และอบรมให้ความรู้ในการผลิตส่ือ
เทคโนโลยี  งานบุคลากรมีโครงการให้ครูผ่อนช าระ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ท่ีช่วยในการเรียน
การสอน ฝ่ายวิชาการมีนโยบายใหง้านส่ือการเรียนการ
สอนก าหนดให้ครูผูส้อนผลิตส่ือทั้ งส่ือส่ิงประดิษฐ์ 
หรือส่ือเทคโนโลยี  ประกวดภาคเรียนละ 1 คร้ัง ตลอด
ทั้ ง เน้นให้ค รูใช้ ส่ือประกอบการเ รียนการสอน
โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยี ซ่ึงในการประกวดส่ือการ
เรียนการสอนปีการศึกษาละ 2 คร้ัง จะเชิญวิทยากรท่ีมี
ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช าญ ใน ส่ื อแ ต่ ล ะป ร ะ เ ภทม า เ ป็ น
คณะกรรมการตดัสิน ซ่ึงวิทยากรจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
และแนะน าในการพฒันาต่อยอดส่ือการเรียนการสอน
แต่ละประเภท 
         

1.ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรกภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  บูรณาการอาเซียนและเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. ครูเขา้ร่วมอบรมในการผลิตส่ือเทคโนโลย ี  
3.งานส่ือการสอน ไดมี้การจดัใหมี้การประกวดส่ือการ
สอนภาคเรียนละ 1 ช้ิน ทั้ งส่ือส่ิงประดิษฐ์และส่ือ
เทคโนโลย ี  
ความส าเร็จของงานและโครงการที่สอดคล้องมีดังนี้ 
1.งานนิเทศการสอน มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
99.07 
2.งานหลกัสูตรและการสอน มีผลการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 99.52 
3.งานส่ือการเรียนรู้มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
98.54 
4.กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อย
ละ 98.52 
 

ครู มีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีที่  5.4   คิดเป็นร้อยละ   98.91 
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ตัวบ่งช้ี 5.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สอดคล้องกบัการเรียนรู้ของเด็ก 
วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 

             ผูบ้ริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มี
นโยบายให้ติดตั้ง กระดานอจัฉริยะ และ Projecterใน
ทุกห้องเรียนและจดัให้มีการอบรมครูผูส้อนทุกระดบั
ชั้นในการใช้กระดานอจัฉริยะ เป็นส่ือในการจดัการ
เรียนการสอน และอบรมให้ความรู้ในการผลิตส่ือ
เทคโนโลยี  งานบุคลากรมีโครงการให้ครูผ่อนช าระ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ท่ีช่วยในการเรียน
การสอน ฝ่ายวิชาการมีนโยบายใหง้านส่ือการเรียนการ
สอนก าหนดให้ครูผูส้อนผลิตส่ือทั้ งส่ือส่ิงประดิษฐ์ 
หรือส่ือเทคโนโลยี  ประกวดภาคเรียนละ 1 คร้ัง ตลอด
ทั้ ง เน้นให้ค รูใช้ ส่ือประกอบการเ รียนการสอน
โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยี ซ่ึงในการประกวดส่ือการ
เรียนการสอนปีการศึกษาละ 2 คร้ัง จะเชิญวิทยากรท่ีมี
ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช าญ ใน ส่ื อแ ต่ ล ะป ร ะ เ ภทม า เ ป็ น
คณะกรรมการตดัสิน ซ่ึงวิทยากรจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
และแนะน าในการพฒันาต่อยอดส่ือการเรียนการสอน
แต่ละประเภท 
         

1.ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรกภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  บูรณาการอาเซียนและเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. ครูเขา้ร่วมอบรมในการผลิตส่ือเทคโนโลย ี  
3.งานส่ือการสอน ไดมี้การจดัใหมี้การประกวดส่ือการ
สอนภาคเรียนละ 1 ช้ิน ทั้ งส่ือส่ิงประดิษฐ์และส่ือ
เทคโนโลย ี  
ความส าเร็จของงานและโครงการท่ีสอดคลอ้งมีดงัน้ี 
1.งานนิเทศการสอน มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
99.07 
2.งานหลกัสูตรและการสอน มีผลการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 99.52 
3.งานส่ือการเรียนรู้มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
98.54 
4.กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อย
ละ 98.52 
 

ครู มีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีที่  5.4   คิดเป็นร้อยละ   98.91 
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ตัวบ่งช้ี   5.5 ครูใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลพฒันาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พฒันาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 

           จากการท่ีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มี
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฐมวยั  ปีการศึกษา 
2553–2558  เป้าหมายขอ้ท่ี  15 ฝ่ายการศึกษาปฐมวยัจดั
หลกัสูตรสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเนน้เด็ก
เป็นส าคัญ   และเป้าหมาย ข้อท่ี 16 ฝ่ายการศึกษา
ปฐมวัยจัด กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เด็กอย่าง
หลากหลาย โดยมีการจัดงาน โครงการ กิจกรรม ท่ี
ส่งเสริมและสอดคล้องในการวัดและประเมินผล
พฒันาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครองได้แก่ ครูบันทึก
หลงัแผนการจดัประสบการณ์ รายวนัแยกตามกิจกรรม 
ระบุผลท่ีเด็กไดรั้บ จุดควรพฒันา แนวทางการพฒันา 
และผลการพฒันา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเด็ก 
ครูบนัทึกพฤติกรรมของเด็ก และขอ้เสนอแนะแนวทาง
ในการพฒันาเด็กภาคเรียนละ 2 คร้ัง โดยการสังเกต
กิจกรรมท่ีเด็กลงมือปฏิบติั   ดูจากผลงานของเด็กจาก
กิจกรรม 6 หลกั ครูบนัทึกผลการประเมินพฒันาการ
เด็กในแบบประเมินพฒันาการ   4    ด้าน ครูบันทึก
พฤติกรรมเด็กท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมิน
ภายในภายนอก (สมศ .)  ครูประเมินผลงานเด็กใน
กิจกรรมสร้างสรรค์และมีการเก็บช้ินงานท่ีประทบัใจ
ภาคเรียนละ 18 ช้ินงาน ครูเขียนบนัทึกพฤติกรรมใน
สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก มีการสรุปรายงานผล
พฒันาการเด็กและส่ือสารกบัผูป้กครองเก่ียวกบัจุดเด่น 
จุดท่ีควรพฒันา และแนวทางในการพฒันาเด็ก ภาค
เรียนละ 1 คร้ัง  
 

1.ครูทุกคนมีและใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินผล
พฒันาการของเดก็อยา่งหลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพฒันาการของเดก็แก่ผูป้กครอง เก่ียวกบัจุดเด่น จุด
ท่ีควรพฒันา และแนวทางในการพฒันาเดก็ ภาคเรียน
ละ 1 คร้ังใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการเดก็ท่ี
หลากหลายครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น คือ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
 ความส าเร็จของงานและโครงการที่สอดคล้องมีดังนี้ 
1.งานวดัและประเมินผล มีผลการประเมินคิดเป็นร้อย
ละ 98.80   ประกอบดว้ยกิจกรรม 
- ประเมินพฒันาการเดก็รายบุคคล พฒันาการ 4 ดา้น   
-ประเมินพฒันาการเดก็รายบุคคลของ สมศ.  
-รายงานผลการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั(สมุด
พก)   
2.กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 
6 กิจกรรม มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.31    
 

ครูมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  5.5   คิดเป็นร้อยละ  99.05 
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ตัวบ่งช้ี 5.6 ครูวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 

            การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อนจะ
ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และบนัทึกผลการ
จดักิจกรรม และน าผลมาปรับปรุงแกไ้ข โดยจดัท าใน
รูปแบบการวิจยัในชั้นเรียน   โรงเรียนไดก้ าหนดใหค้รู
ทุกคนท าวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในวิชาท่ีตนสอน มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจ 
ประเมินการวิจัย เพ่ือช้ีแนะให้แก่ครู เพ่ือจะได้น า
ผลการวิจัยไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง    นอกจากน้ีส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรม
ประชุม หรือสมัมนา ปีการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 
20 ชัว่โมง 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อนจะ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้   ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และบนัทึกผลการจดักิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียน
การสอนอยา่งละเอียดเป็นรายกิจกรรม    และน าผลมา
ปรับปรุงแกไ้ข โดยจดัท าในรูปแบบการวิจยั 
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนไดก้ าหนดใหค้รูทุกคนท า
วิจยัในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตน
สอน โดยก าหนดใหค้รูผูส้อนท าวิจยั  ปีการศึกษาละ 1 
เร่ือง   โดยก าหนดระยะเวลาใหส่้งเป็นไฟลเ์ป็นระยะ ๆ 
ซ่ึงงานวิจยัเนน้ใหเ้ป็นวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน   
      นอกจากน้ีส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรม 
ประชุม หรือสมัมนา ปีการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 
20 ชัว่โมง เพื่อเป็นการพฒันาการเรียนการสอน 

 

 
ครูมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  5. 6  คิดเป็นร้อยละ   100 
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ตัวบ่งช้ี 5.7 ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกดิการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 

          จากการท่ีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มี
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฐมวยั  ปีการศึกษา 
2553–2558  เป้าหมายขอ้ท่ี  17 ฝ่ายปฐมวยัมีการจัด
สภาพแวดล้อม จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี  ห้อง
ประกอบการท่ีหลากหลาย  เหมาะสม และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยมีการจดังาน โครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสริม  
การจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนท่ี
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการ
ครอบคลุมทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม 
และสติปัญญาเหมาะสมตามวยัของเด็ก มีบรรยากาศ
อบอุ่นคลา้ยบา้น ไดจ้ดัแบ่งพ้ืนท่ีภายในหอ้งเรียน  เพ่ือ
จดักิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัวยั  จดัเป็น
มุมประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
สนใจ  และความตอ้งการของเด็กเป็นรายบุคคล และ
ได้จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน เพื่อสร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
เพ่ือให้เด็กไดศึ้กษาเรียนรู้ตามความสนใจ เช่นตูป้ลา 
ศูนยน์ ้ า  ศูนยท์ราย มุมธรรมชาติต่าง ๆ ภายในอาคาร 
แม่น ้ าบางปะกง ธนาคารโรงเรียน ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องบ่อบอล
หรรษา สระวา่ยน ้าหอ้งศิลปะ จดักิจกรรมดนตรี สนาม
เด็กเล่นสวนสมุนไพร อุทยานการเรียนรู้  ฐานความรู้
ตามรอยพ่อหลวง  84  ฐาน เป็นตน้ มีการด าเนินการ
ส ารวจ ส่ือและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ให้มีความ
ปลอดภยั โดยมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 

ครูทุกคน จัดส่ิงแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก
ห้องเ รียนท่ีประกอบไปด้วย ส่ือ  ว ัสดุอุปกรณ์ ท่ี
หลากหลาย และมีความปลอดภยั ส่งเสริมให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ ตลอดเวลาและโรงเรียนมีการจัดและใช้
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  เพ่ือจดัให้มี
ประสบการณ์ ในการคน้ควา้หาความรู้  และส่งเสริม
พฒันาการครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
สงัคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวยั 
ความส าเร็จของงานและโครงการที่สอดคล้องมีดังนี้ 
1.งานหลกัสูตรและการสอน มีผลการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 99.52 
2.งานส่ือการเรียนรู้มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
98.54 
3.กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อย
ละ 98.52 
4.กิจกรรมคุณภาพชั้นเรียน มีผลการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 98.55 
5.กิจกรรมการจดัประสบการณ์ประจ าวนักิจกรรมหลกั 
6 กิจกรรม มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.31    
 
 
 

 

 

ครูมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  5.7   คิดเป็นร้อยละ   98.88 
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ตัวบ่งช้ี 5.8 ครูมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกบัเด็ก และผู้ปกครอง 
วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 

       จากการท่ีโรง เ รียนเซนต์หลุยส์  ฉะเ ชิง เทรา  มี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฐมวยั  ปีการศึกษา 
2553–2558  เป้าหมายขอ้ท่ี 18 มีการสร้างความสัมพนัธ์ 
ร่วมมือกบัชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา โดยมีการจดังาน โครงการ กิจกรรม ท่ี
ส่งเสริม เช่น ในช่วงเชา้ ผูป้กครองมาส่งนกัเรียน ครูมีการ
พูดคุยกบัผูป้กครองอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 100 และครูมี
การแสดงความรู้สึกท่ีดี สอบถาม และรับฟังความคิดเห็น 
ช่ืนชม พูดคุยดว้ยความเป็นมิตรต่อเด็กและผูป้กครอง อีก
ทั้ งได้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ งใน
หอ้งเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนให้ดูเป็นมิตร  และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  ท าใหเ้ด็กและครูเกิดความอบอุ่นครูและเด็ก
สร้างข้อตกลงร่วมกันภายในห้องเรียนถึงแนวทางการ
ปฏิบติัตนในการอยู่ร่วมกนั ครูสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูป้กครองผ่านกิจกรรม การเยี่ยมบา้น การดูแลช่วยเหลือ
เดก็เป็นรายบุคคล และมีบนัทึกการใหค้  าปรึกษาผูป้กครอง
เก่ียวกับพฤติกรรมเด็กในขณะท่ีอยู่ท่ีโรงเรียนและได้
บนัทึกขอ้เสนอแนะต่าง ๆ พร้อมแนวทางการแกไ้ข เพื่อ
รายงานผลใหผู้ป้กครองรับทราบ  

ครูระดับการศึกษาปฐมวยัมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก และ
ผูป้กครอง สอบถามและรับฟังความคิดเห็น ช่ืนชม พูดคุย
ดว้ยความเป็นมิตร แสดงน ้ าใจไมตรี ยิม้แยม้ แจ่มใส อยา่ง
สม ่ า เสมอ  สนับสนุนให้ผู ้ปกครองแลกเปล่ียนข้อมูล
เก่ียวกบัเด็ก ให้ค  าแนะน าในการพฒันา แกไ้ขพฒันาการ
ของเดก็อยา่งเสมอภาคและสม ่าเสมอ 
ความส าเร็จของงานและโครงการทีส่อดคล้องมดีังนี้ 
1.บนัทึกเยีย่มบา้น / แบบบนัทึกการใหค้  าปรึกษาผูป้กครอง  
2.กิจกรรมแผ่นพบัสานสัมพนัธ์บ้านโรงเรียน มีผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 97.80 
3.รายงานผลการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั(สมุดพก)  
มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 98.56 
4.กิจกรรมสายสัมพนัธ์ระดับชั้นปฐมวยัปีท่ี 1 มีผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 98.50 
5.กิจกรรมสายสัมพนัธ์ระดับชั้นปฐมวยัปีท่ี 2 มีผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 98.60 
6.กิจกรรมสายสัมพนัธ์ระดับชั้นปฐมวยัปีท่ี 3 มีผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 98.60 

ครู มีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีที่  5.8   คิดเป็นร้อยละ  98.41 
 
ตัวบ่งช้ี 5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
จากการท่ีโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาฝ่ายปฐมวยั  ปีการศึกษา 2553–2558  
เป้าหมายขอ้ท่ี  10 บุคคลากรไดรั้บการพฒันาเป็นไปตาม
มาตรฐานวชิาชีพครู โดยมีการจดังาน โครงการ กิจกรรม 
ท่ีส่งเสริม  ใหค้รูมีความรู้ความสามารถ ในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ การใชส่ื้อไดส้อดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนการสอน  

ฝ่ายปฐมวยัมีครูท่ีมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวยั  มีจ  านวนครูผูส้อนทั้ งหมด   64  คนจบ
ปริญญาโท 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ปริญญาตรี จ  านวน  60  
คนคิดเป็นร้อยละ 93.75   และเขา้ร่วมการอบรมไม่นอ้ยกว่า 
20 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 100     

 ครู มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  5.9      คิดเป็นร้อยละ  100 
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ตัวบ่งช้ี  5.10  ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพือ่ใช้ประโยชน์ในการพฒันา 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
          งานวดัและประเมินผล ฝ่ายปฐมวยัได้มีการ
วางแผนและประชุมครู ในการด าเนินการจดักิจกรรม
กับเด็กปฐมวัย และมีการจัดท าแบบประเมินท่ี
หลากหลายสามารถประเมินผลพฒันาการของเด็ก
อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ ครูมีการจดัท าขอ้มูลให้เห็น
เป็นหลกัฐาน ร่องรอยการพฒันา  ครูส่งขอ้มูลใหก้บั
หัวหน้างานวดัและประเมินผล ระดับปฐมวยั เพื่อ
จัดท าข้อมูล  รายบุคคล รายห้อง  รายระดับ  ราย
แผนก ส่งขอ้มูลไปยงังานสารสนเทศโรงเรียนและ
จดัพิมพ์ข้อมูลข้ึนเว็บไซด์ของ โรงเรียนตามล าดับ  
นอกจากน้ีครูยงัมีการประเมินงาน และปรับปรุงแบบ
บันทึก  แบบประเ มินให้ มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และให้มีความสอดคล้องกับ
พฒันาการของเด็กในแต่ละวยัให้มากท่ีสุด ครูมีการ
จดัท าขอ้มูลการพฒันาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั
จากการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่าง
หลากหลาย  เพื่ อ เ ป็นข้อมูลในการสะท้อนถึง
พฒันาการของเด็กทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สงัคม สติปัญญา รวมถึงดา้นสุขภาพของนกัเรียนดว้ย 
 

       ครูทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจดัท าขอ้มลูท่ี
เป็นหลกัฐานของเดก็เพ่ือสะทอ้นถึงการพฒันาและการ
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั จากการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่มอยา่งหลากหลาย และน าขอ้มลูมาจดัเกบ็ 
โดยคดัเลือกผลงาน และจดัแสดงขอ้มลูตลอดจนการน า
ขอ้มลูท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเดก็ เช่น การ
ประเมินพฒันาการเดก็ แฟ้มสะสมงาน Port folio เดก็
ปฐมวยั  
 

ครูมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  5. 10   คิดเป็นร้อยละ  100 
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ตัวบ่งช้ี  5.11  ครูมีความวิริยะ อุตสาหะมุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่ส าเร็จประโยชน์สูงสุด ( BSG.)  
( ปรัชญามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ) 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
          ครูมีความขยนั เพียรพยายามในการท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มศกัยภาพ เกิดผลส าเร็จ
ไดป้ระโยชน์สูงสุดกบันกัเรียน  โดยครูผูส้อนจะจดั
กิจกรรมการสอนตามท่ีก าหนดคนละ 20 -22 คาบต่อ
สัปดาห์  อยู่เวรดูแลรักษาความปลอดภยัในช่วงพกั  
เป็นทีปรึกษาทั้งดา้นการเรียนการสอน ดา้นคุณภาพ
ชีวิต รายงานผลการพฒันาการเรียนของนักเรียน  
และดูแลเร่ืองความประพฤติของนกัเรียน ในการมา
เรียนใหท้นัเวลา และสม ่าเสมอ 
ตลอดทั้ งดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน 
       นอกจากน้ีครูทุกคนยงัมีหน้าท่ีร่วมจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตร  ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายใน
และภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ครูอุทิศตน ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี
งานสอนท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถว้น และมุ่งมัน่
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีหลกัสูตรก าหนดโดยครู
ทุกคนมีคาบสอนคนละไม่ต ่ากว่า 20 คาบ / สัปดาห์  ครู
ทุกคนมีแผนการสอนและบันทึกหลังสอนทุกคาบ 
ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของ
โรงเรียน  จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น วนัแม่ วนัพ่อ 
วนัเข้าพรรษา วนัไหวค้รู เป็นต้น นอกจากน้ีจัดให้มี
โครงการทศันศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนมีประสบการณ์และ
ความรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึน ครูทุกคนมีหนา้ท่ีอยูเ่วรเพ่ือรักษา
ความปลอดภัยนักเรียน และรายงานผลการเรียนต่อ
ผูป้กครอง  ตลอดทั้ งติดตามคุณภาพชีวิตนักเรียนใน
โครงการเยีย่มบา้นเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และเพื่อให้
การเรียนการสอนมีการพฒันา ส่งผลใหเ้ด็กมีพฒันาการ
ครบทั้ง 4 ดา้น 
ความส าเร็จของงานและโครงการที่สอดคล้องมีดังนี้ 
1.โครงการวนัส าคญั มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
99.43 
2.งานบริหารฝ่ายปฐมวยั มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
98.88 
3.โครงการระเบียบวนิยั สวสัดิภาพและความปลอดภยั  
มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.49 
 

ครูมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  5.11    คิดเป็นร้อยละ  99.26 
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ตัวบ่งช้ี  5.12  ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี  ด้วยการปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของศาสนาที่  
                      ตนนับถือ ( BSG.) ( MEC.P.37 ) 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
           โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ ตามหลกัธรรมของแต่ละศาสนาท่ีครู
และนักเ รียนนับถือ และเปิดโอกาสให้ครูและ
นกัเรียนไดป้ฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือ เช่นให้มีพิธีมิสซา ตามหลักศาสนาคริสต์  
ท าบุญตกับาตร น าพระมาเทศน์ตามหลกัศาสนาพทุธ  
และสวดตามหลกัศาสนาอิสลาม เป็นตน้ 
             นอกจากน้ีฝ่ายกิจการนักเรียนก าหนดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยนิมนต์พระมา
อบรมค าสอนและแนะแนวทางปฏิบติัแก่ครูในวนั
สุดทา้ยของปีการศึกษาทุกปีเป็นประจ า  ในวนัครูให้
มีพิธีท าบุญตกับาตร  เป็นตน้ 
 

-   ครู รู้และเขา้ใจหลกัธรรมท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัและ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นแบบอยา่งท่ีดี
ต่อผูเ้รียน เขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
        ความส าเร็จของงานและโครงการที่สอดคล้องมี
ดังนี ้

1. โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย  ร้อยละ  99.03 
2. โครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ    

ร้อยละ 99.20 
3.โครงการวนัส าคญั มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
99.43 
 
 
 
 

 

 

 

ครูมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  5.12     คิดเป็นร้อยละ    99.22 
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ตัวบ่งช้ี 5.13  ครูปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ( BSG.) ( MEC.P.37 ) 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
        ค รู มี จรรยาบรรณต่อตน เอง  โดย มีคว าม
รับผิดชอบ ในหนา้ท่ีการงาน และมีการพฒันาตนเอง
โดยเขา้ร่วมอบรมในวิชาชีพไม่น้อยกว่าปีการศึกษา
ละ  20 ชัว่โมง 
        ครูมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ /มีจรรยาบรรณต่อ
ผูรั้บบริการ  /มีจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ และมี
จรรยาบรรณต่อสังคม  โดย ครูประกอบวิชาชีพดว้ย
ความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรับผิดชอบต่อองคก์ร  โดย
ร่วมกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายและปฏิบติังานบรรลุ
ตามเป้าหมาย  ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองให้
กา้วหน้าในวิชาชีพโดยการอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
สมัมนาไม่นอ้ยกวา่ปีละ  20 ชัว่โมง  ยดึมัน่และปฏิบติั
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   มีความรับผิดชอบ 
ต่อหนา้ท่ีโดยมาปฏิบติัหนา้ท่ีก่อนเวลา 7.45 และกลบั
หลงัเวลา 16.45 น. โดยพร้อมเพรียงกนั ครูทุกคนมี
หน้าท่ีอยู่เวรดูแลรักษาความปลอดภยั เป็นทีปรึกษา
ทั้งดา้นการเรียนการสอน ดา้นคุณภาพชีวิต รายงาน
ผลการพฒันาการเรียนของนักเรียน  และดูแลเร่ือง
ความประพฤติของนักเ รียน ในการมาเรียนให้
ทนัเวลา และสม ่าเสมอ 
ตลอดทั้ งดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน 
 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษาทั้ ง
ภายในและภายนอกเป็นประจ าสม ่าเสมอ  มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ  และร่วมปกป้องและรักษา
ช่ือเสียงของสถาบนั 
 

ครูมีจรรยาบรรณต่อตนเอง / มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ /
มีจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ/ มีจรรยาบรรณต่อผูร่้วม
วิชาชีพ และมีจรรยาบรรณต่อสังคม  โดย ครูประกอบ
วิชาชีพดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบต่อ
องค์กร  โดยร่วมกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายและ
ปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมาย      ครูทุกคนมีการพฒันา
ตนเองใหก้า้วหนา้ในวิชาชีพอยูเ่สมอ 
โดยมีผลส าเร็จของงาน และโครงการดังต่อไปนี ้

1. งานหลกัสูตรการสอน  มีผลการประเมิน 
     คิดเป็นร้อยละ  99.52 
2. ครูเขา้ร่วมอบรม ประชุม สมัมนา ตลอดจน    
 ศึกษาดูงานปีการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่20 ชัว่โมง   
 คิดเป็นร้อยละ 100 
3.ครูมีวิจยัในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 

 

 

 

 

ครู มีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีที่  5.13    คิดเป็นร้อยละ   99.84 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

5.1 ครูเขา้ใจปรัชญาหลกัการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวยัและสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการจดั
ประสบการณ์  

99.41 1.98 
     

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์ 
การเ รียนรู้ ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  

99.29 1.98 

     

5.3 ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวินยัเชิงบวก  99.08 1.98      
5.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
พฒันาการของเดก็  

98.91 1.98 
     

5.5 ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินพฒันาการของเด็ก
อยา่งหลากหลายและสรุปรายงานผลพฒันาการของเด็กแก่
ผูป้กครอง  

99.05 1.98 
    

 

5.6 ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและ
ใชผ้ลในการปรับการจดัประสบการณ์  

100 2 
     

5.7 ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา  98.88 1.97      
5.8 ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็และผูป้กครอง  98.41 1.96      
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวยั  

100 2 
     

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชนใ์นการพฒันาเดก็  

100 2 
    

 

5.11 ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมัน่ใหภ้าระหนา้ท่ีส าเร็จ
ประโยชนสู์งสุด (BSG) 

99.26 
-      

5.12 ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนท่ีดี ปฏิบติัตน
ตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ (BSG) 

99.22 
-      

5.13 ครูปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (BSG) 99.84 -      

มาตรฐานท่ี 5     ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

99.30 19.82      
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วิธีการพฒันา  
โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความตระหนกัในการพฒันาครูใหป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยผูบ้ริหาร ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ไดก้  าหนด
วิธีการพฒันาไวใ้นพนัธกิจเป้าหมายของแผนพฒันาสถานศึกษา พ.ศ.2553 -2558 และแผน  ปฏิบติัการ
ประจ าปี พ.ศ. 2554  รวมไปถึงการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างให ้ครูไดป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามท่ีโรงเรียนไดก้ าหนดไว ้ 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความตระหนกัในการพฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจปรัชญา 
หลกัการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
และเช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม
ประจ าวนั และการประเมินพฒันาการเด็ก ไดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถช้ีแนะผูอ่ื้นไดเ้พ่ือเสริมสร้างใหค้รูได้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวยัด าเนินการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542  พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550   และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546   
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1  และแผนพฒันาสถานศึกษา เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาในระดับปฐมวยัตามสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาจากการ
วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน มีการจดัท าก าหนดการสอนรายปี 
รายสัปดาห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์ ให้กบัเด็กไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพรายบุคคลร่วมกนั
ด าเนินการวิเคราะห์องค์การโดยใชเ้ทคนิค SWOT เพื่อหาจุดเด่น  จุดดอ้ย  โอกาส และอุปสรรค  ส ารวจ
ความตอ้งการของผูป้กครองและเชิญตวัแทนผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าโครงสร้างสาระการ
เรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้ โครงสร้างเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม  ส่งครูเขา้ร่วมการอบรม
สมัมนาเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาจากส านกังาน    เขตการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1  พร้อมทั้งน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์  และความรู้   จากการศึกษาอบรมมาประกอบการพิจารณา 
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาเพ่ือขออนุมติัการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เพ่ือน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกับหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาครอบคลุมพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้น โดยเลือกใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอนส่ือแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยทาง
ระดับปฐมวัยได้ประชุมผู ้ปกครองและจัดท าแบบสอบถามผู ้ปกครองเก่ียวกับเน้ือหาในหลักสูตร
สถานศึกษาและสรุปผลการสอบถามผูป้กครองเพ่ือเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการก าหนดโครงสร้างสาระท่ีควร
เรียนรู้ร่วมกนัวิเคราะห์โครงสร้างแบ่งเป็นระดบัใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสนใจของเดก็ในระดบัปฐมวยั
โดยก าหนดโครงสร้างตลอดปีการศึกษาด าเนินการเขียนแผนการจดัประสบการณ์ สอดคลอ้งกบัโครงสร้าง
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เน้ือหาท่ีด าเนินการวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา โดยเนน้เดก็เป็นส าคญั จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การผ่านการเล่น สอดคลอ้งกบัการพฒันาการท่ีเหมาะสมกบัวยั เช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้
เรียนรู้สังเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวั กิจกรรมสร้างสรรคกิ์จกรรมเสรี  กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมกลางแจง้ 
กิจกรรมเคล่ือนไหว  การเรียนรู้ผ่านการจดัประสบการณ์แบบ Project Approach  กิจกรรมหนูน้อยนัก
ทดลอง กิจกรรมหนูนอ้ยนกัประดิษฐ์ กิจกรรมค่ายนกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว กิจกรรมหนูนอ้ยท าได ้ กิจกรรมเขา้
ค่ายดูดาว ไดมี้การจดัท ากิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมว่ายน ้ากิจกรรมศิลปะ 
กิจกรรมดนตรีห้องปฏิบัติการทางภาษา กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ซ่ึงครูระดับปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้

โรงเรียนได้การเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงหรือแนวการปฏิบัติตน
ร่วมกนัในหอ้งเรียนโดยเดก็น าเสนอขอ้ตกลงในเร่ืองต่าง ๆ เช่น  หนูจะตั้งใจเรียน  พดูจาไพเราะ  เช่ือฟังครู  
ไม่เล่นในขณะเรียน เก็บของเขา้ท่ี  และน าขอ้ตกลงไปติดไวภ้ายในหอ้งเรียน  เพื่อใหเ้ด็กทุกคนปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงท่ีสร้างไวมี้การให้รางวลัหรือช่ืนชมต่อพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็ก ครูให้รางวลัเด็กทุกคร้ังท่ี
เด็กท าดี โดยการประกาศความดีให้เพ่ือนในหอ้งรับรู้ และปรบมือให้ พร้อมกบัเขียนช่ือ เขียนความดีของ
เด็กไปติดไวท่ี้บอร์ด “หนูเป็นเด็กดี”ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะท ากิจกรรมพร้อมให้ค  าแนะน าถึง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม และบนัทึกในแบบบนัทึกพฤติกรรมรายบุคคลโดยเขียนบนัทึก
ประจ าทุก 2 เดือน โดยภาคเรียนละ 2 คร้ัง พร้อมทั้งมีการรายงานผลการสังเกตให้ผูป้กครองรับทราบ 
ตลอดจนให้ผูป้กครองบนัทึกพฤติกรรมเด็กขณะท่ีอยู่ท่ีบา้นเพ่ือการเปรียบเทียบผลการพฒันาเด็กเพ่ือ
ร่วมกนัวางแผนแนะน า และส่งเสริมพฒันาการของเด็กใหดี้ข้ึนมีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การมีวินยัในตนเองของเด็กโดยฝึกใหเ้ดก็เป็นผูมี้ระเบียบวินยัในต่อตนเองผ่านกิจกรรมยามเชา้ โดยการเขา้
แถวเคารพธงชาติตอนเช้า การสวดมนต์ภาวนา การนั่งสมาธิ การเดินแถวอย่างเป็นระเบียบก่อนเข้า
ห้องเรียน ซ่ึงเป็นการฝึกให้เด็กรู้จกัการรอคอย และฝึกความอดทนจดักิจกรรมการเรียนแบบ  Project  
Approach  สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในการเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีเด็กมีความสนใจมากท่ีสุด  โดยการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกนัในห้องเรียน  แบ่งหน้าท่ีรับผิดเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  เช่น  โครงการผกั  ให้เด็กเตรียม
อุปกรณ์การปลูกผกั   ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับผกัเพ่ือน ามาแบ่งปันความรู้ร่วมกบัเพ่ือน  ให้เด็กเตรียมผกั
ส าหรับประกอบอาหาร (ผกัชุบแป้งทอด)  เป็นตน้ จดักิจกรรมเคล่ือนไหวมีการสร้างขอ้ตกลงร่วมกบัเด็ก
ก่อนการท ากิจกรรม  เช่น  การท าท่าประกอบค าคลอ้งจอง  การท าท่าทางประกอบเพลง  การเคล่ือนไหว
ประกอบจงัหวะชา้ - เร็ว  เป็นตน้  และเนน้การปฏิบติักิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกนั มีการจดัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมใหเ้ด็กมีวินยัในตนเองส่งเสริมเดก็ในเร่ืองระเบียบวินยั เช่น  การเขา้แถว  การเดินแถว  
การข้ึนลงบนัได   การแต่งกายอย่างถูกระเบียบ โดยผ่านกิจกรรม  Home  Room  กิจกรรมพฤหัสหรรษา  
เป็นตน้ และส่งเสริมใหเ้ดก็มีความรับผิดชอบ เช่น การท าความสะอาดในหอ้งเรียนโดยเด็กมีหนา้ท่ี ปัดฝุ่ น 
จดัของเล่นตามมุมต่าง ๆ ปูท่ีนอน  ดูแลความเรียบร้อยในการวางรองเทา้ ฯลฯ  
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โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา   ระดบัปฐมวยั  ใชส่ื้อและเทคโนโลยีอยา่งหลากหลาย มีคุณภาพ
และมีความเหมาะสมกบัวยั และพฒันาการเด็กทั้ ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ไดจ้ดัแบ่งพ้ืนท่ีภายในห้องเรียน  เพ่ือจดักิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัวยั  จดัเป็นมุม
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความสนใจ  และความตอ้งการของเด็กเป็นรายบุคคล เช่น มุม
บา้น  มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมทกัษะสัมผสั เป็นตน้ ครูมีการผลิตส่ือใช้ใน
หอ้งเรียนเช่น บตัรค า  ส่ือเกมการศึกษามีการตรวจติดตาม ประเมินผลการเล่นเกมการศึกษาของเดก็ทุกภาค
เรียน มีการติดตั้งกระดานอจัฉริยะเพ่ือเป็นส่ือเทคโนโลย ีส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่ือ
ท่ีใชส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการจดัประสบการณ์ มีความปลอดภยั และมีจ านวนท่ีเพียงพอกบัเด็ก พร้อมทั้งมี
การน าผลการใช้ส่ือมาปรับปรุงคุณภาพส่ือให้ดียิ่งข้ึน มีการจดัประกวดส่ือการสอนของครู และน าไป
เผยแพร่ใหก้บัครูและผูป้กครองท่ีสนใจ 
 ครูใช้เคร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการเด็กท่ีหลากหลายครอบคลุมพฒันาการทั้ ง 4 ดา้น คือ 
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสม  ได้แก่ ครูบันทึกหลงัแผนการจัด
ประสบการณ์ รายวนัแยกตามกิจกรรม ระบุผลท่ีเด็กไดรั้บ จุดควรพฒันา แนวทางการพฒันา และผลการ
พฒันา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเด็ก ครูบนัทึกพฤติกรรมของเด็ก และขอ้เสนอแนะแนวทางในการ
พฒันาเด็กภาคเรียนละ 2 คร้ัง โดยการสงัเกตกิจกรรมท่ีเดก็ลงมือปฏิบติั   ดูจากผลงาน ผา่นกิจกรรม 6 หลกั 
คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์   กิจกรรมเสรี    กิจกรรมกลางแจง้   กิจกรรมเกม
การศึกษาและกิจกรรมเคล่ือนไหว ครูบนัทึกผลการประเมินพฒันาการเด็กในแบบประเมินพฒันาการ  4    
ดา้นครูบนัทึกพฤติกรรมเด็กท่ีสอดคลอ้งมาตรฐานการประเมินภายในภายนอก (สมศ .)ครูประเมินผลงาน
เด็กในกิจกรรมสร้างสรรค์และมีการเก็บช้ินงานท่ีประทบัใจภาคเรียนละ  18 ช้ินงาน ครูเขียนบนัทึก
พฤติกรรมในสมุดรายงานประจ าตวัเด็ก มีการสรุปรายงานผลพฒันาการเด็กและส่ือสารกบัผูป้กครอง
เก่ียวกบัจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และแนวทางในการพฒันาเดก็ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวยั ไดด้  าเนินการพฒันาบุคลากรให้ความรู้เก่ียวกบั
ขั้นตอนการด าเนินการท างานวิจยัในชั้นเรียน  โดยการมีเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ผ่าน Website ตวัอย่าง
การท างานวิจยั มีการก ากบัติดตามงานวิจยัเป็นขั้นตอนครูท าวิจยัในระดบัชั้นเรียนท่ีตนรับผิดชอบอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 เร่ือง โดยครูได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาของเด็ก และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยก าหนด
แนวทางเพ่ือแกไ้ขปัญหาและพฒันาเด็ก ด าเนินการวิจยั ตามหัวขอ้ปัญหาท่ีคน้พบ และใชผ้ลการวิจยัมา
พฒันาเด็กและปรับปรุงการจดัประสบการณ์ อย่างต่อเน่ืองครูมีการเผยแพร่งานวิจยั โดยการให้สมาชิก
เพื่อนครูในระดบัก่อนปฐมศึกษายมืงานวิจยัเพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหา และส่งเสริมพฒันาการของเด็กตาม
ความเหมาะสม 
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ครูจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริม
พฒันาการครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวยัของเด็ก มี
บรรยากาศอบอุ่นคลา้ยบา้น ไดจ้ดัแบ่งพ้ืนท่ีภายในหอ้งเรียน  เพ่ือจดักิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบั
วยั  จัดเป็นมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความสนใจ  และความตอ้งการของเด็กเป็น
รายบุคคล และไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มภายนอกห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการ
สอนและเพ่ือให้เด็กไดศึ้กษาเรียนรู้ตามความสนใจ เช่นตูป้ลา ศูนยน์ ้ า  ศูนยท์ราย มุมธรรมชาติต่าง ๆ 
ภายในอาคาร แม่น ้าบางปะกง ธนาคารโรงเรียน หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งปฏิบติัการทางภาษา หอ้ง
บ่อบอลหรรษา สระว่ายน ้ าห้องศิลปะ จดักิจกรรมดนตรี สนามเด็กเล่นสวนสมุนไพร อุทยานการเรียนรู้ 
เป็นตน้   มีการด าเนินการส ารวจ ส่ือและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ให้มีความปลอดภยั โดยมีการพฒันา
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

ครูมีการแสดงความรู้สึกท่ีดี สอบถาม และรับฟังความคิดเห็น ช่ืนชม พดูคุยดว้ยความเป็นมิตรต่อ
เด็กและผูป้กครอง อีกทั้ งไดจ้ดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้งในห้องเรียนและบริเวณรอบ
โรงเรียนให้ดูเป็นมิตร  และเอ้ือต่อการเรียนรู้  ท าให้เด็กและครูเกิดความอบอุ่นครูและเด็กสร้างขอ้ตกลง
ร่วมกนัภายในหอ้งเรียนถึงแนวทางการปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนั ครูสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้กครอง
ผ่านกิจกรรม การเยี่ยมบา้น การดูแลช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล และมีบนัทึกการให้ค  าปรึกษาผูป้กครอง
เก่ียวกบัพฤติกรรมเด็กในขณะท่ีอยู่ท่ีโรงเรียนและไดบ้นัทึกขอ้เสนอแนะต่าง ๆ พร้อมแนวทางการแกไ้ข 
เพื่อรายงานผลใหผู้ป้กครองรับทราบ 
 ครูระดบัปฐมวยัเป็นบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและความรู้ ความสามารถตรงตามสาขา และจดัการเรียน
การสอนให้สอดคลอ้งกับหลกัสูตรและความต้องการของเด็กได้เป็นอย่างดี ไดรั้บการอบรมสัมมนา
เก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาจากอาจารยผ์ูช้  านาญการโรงเรียนไดจ้ดัให้ครูเขา้อบรม สัมมนา 
เพ่ิมพนูความรู้  ศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนโดยมีชัว่โมงการ
อบรมไม่นอ้ยกว่า 20 ชัว่โมงต่อปี ครูสามารถสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการเดก็ระดบัปฐมวยัได้
อย่างหลากหลายใช้ส่ือท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้ เหมาะสมกับวยัของเด็กมีการนิเทศ
ติดตามผลการใชห้ลกัสูตรของครู โดยการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ และจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการจดัการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 คร้ัง โดยมีหวัหนา้ฝ่ายปฐมวยั  หวัหนา้ระดบั  หวัหนา้
งาน  เป็นผูนิ้เทศครู และเพื่อนครูนิเทศครูน าผลการนิเทศไปใชใ้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ครูระดับปฐมวัย  ได้ด  าเนินการจัดกิจกรรมกับเด็กปฐมวัย และมีการจัดท าแบบประเมินท่ี
หลากหลายสามารถประเมินผลพฒันาการของเดก็อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ ครูมีการจดัท าขอ้มูลใหเ้ห็นเป็น
หลกัฐาน ร่องรอยการพฒันาหวัหนา้งานวดัและประเมินผล ระดบัปฐมวยั จดัท าขอ้มลู รายบุคคล  รายหอ้ง  
รายระดบั  รายแผนก เพ่ือส่งต่อขอ้มูลไปยงังานสารสนเทศโรงเรียนและจดัพิมพข์อ้มูลข้ึนWeb โรงเรียน
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ตามล าดบัครูมีการประเมินงาน และปรับปรุงแบบบนัทึก แบบประเมินให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
ตวับ่งช้ี และใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็ในแต่ละวยัใหม้ากท่ีสุด 

ครูมีการจดัท าขอ้มูลการพฒันาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัจากการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่มอย่างหลากหลาย จดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรอง เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็กโดยครู
ฝ่ายปฐมวยั ไดรั้บการพฒันาการ จดัท าสารนิทศัน์ เพ่ือตรงตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ตามเอกสารต่างๆเพ่ือ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาเดก็ 

 
ผลการพฒันา 

ครูระดับปฐมวยั มีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวยัมีความเข้าใจ
เก่ียวกบัปรัชญา หลกัการ จุดหมายและสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ครูสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช ้และเช่ือมโยงความรู้สู่การจดักิจกรรมประจ าวนั และการประเมินพฒันาการเด็กไดอ้ย่าง
ชดัเจนตรงตามแผนการจดัประสบการณ์ท่ีครอบคลุมพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้น และสอดคลอ้งกบัความ
แตกต่างระหว่างบุคคลตามแผนท่ีวางไวจ้ริงเด็กระดบัปฐมวยั เป็นผูท่ี้มีวินยั มีความรับผิดชอบและปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงร่วมกนัได ้ครูใชส่ื้อเทคโนโลยี และสารนิทศัน์ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กมี
การใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินพฒันาการของเดก็อยา่งหลากหลายและสรุปรายงานผลพฒันาการของ
เด็กแก่ผูป้กครอง และน าผลมาท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน ส่งผลให้จดัสามารถจดัส่ิงแวดลอ้ม 
จดัการเรียนรู้ท่ีดีใหก้บัเดก็ 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนในดา้นครูปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ                       
และเกิดประสิทธิผล   พบว่าผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมพฒันาครู                               
ตามมาตรฐานท่ี  5 และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งพึงพอใจในผลการด าเนินงาน  การด าเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  
เป้าหมายตามแผน   
 
แนวทางการพฒันา 
 ครูควรมีการพฒันาส่ือเทคโนโลยใีหห้ลากหลายมากยิง่ข้ึน 
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มาตรฐานที่  6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ    ประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ีที่    6.1   ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลกัการจัดการศึกษาปฐมวัย  

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
                โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา   มีผูบ้ริหาร
ความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายของ
ปรัชญา แนวคิด หลักการและจุดหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวยั เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถและเพ่ิมพนูทกัษะในการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเน่ือง สามารถถ่ายทอดและช้ีแนะแก่ผูอ่ื้น   มี
การปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการของ
โรงเรียนให้เกิดความคล่องตวัเหมาะสม ทนัสมยั และ
มีมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของมูลนิธิ
คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย สอดรับกบัความ
ตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน    
              ผูบ้ริหารมีการก าหนดวิธีการพฒันาไวใ้นพนัธ
กิจเป้าหมายของแผนพฒันาโรงเรียนระยะ 6 ปี (ปี 
2553- 2558) ซ่ึงสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใน
อนาคต  6   ปีข้างหน้า  อย่างชัดเจนพร้อมทั้ งได้
ก าหนดให้ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียนไดจ้ดัท าแผนพฒันาของแต่ละฝ่าย    
      

1. โรงเรียนให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามหนา้ท่ี  
มีการแต่งตั้ งและประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา  2553 -2558ส่วนฝ่ายปฐมวัยจัดท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี  ฝ่ายปฐมวยั , งานบริหารฝ่าย
ปฐมวยั , งานหลกัสูตรการสอน , วิเคราะห์ปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวยั   และอบรมสัมมนา
ครู   เพื่อน าผลการปฎิบติังานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน                                    
2.  ผู ้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย
ความหมายของปรัชญา แนวคิด หลักการและ
จุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นผู ้ท่ี มี
คุณธรรม จริยธรรม  เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้  
และเ พ่ิมพูนทักษะในการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อ เ น่ือง  สามารถถ่ ายทอดและ ช้ีแนะแก่ผู ้ อ่ื น  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลการศึกษาได้ก าหนดวิธีการ
พัฒนาไว้ในพันธกิจ เ ป้ าหมายของแผนพัฒนา
โรงเรียนระยะ 6 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็น
แนวทางในการพฒันาการศึกษา  ของโรงเรียนใน
อนาคต   6  ปีขา้งหน้า  อย่างชัดเจนตามโครงสร้าง
การบริหารของโรงเรียนไดจ้ดัท าแผนพฒันาของแต่
ละฝ่าย 
 

ผู้บริหารร้อยละ     99.79    มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  6.1 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพฒันาเด็กปฐมวัย 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
           ผู ้บ ริหารมีความสามารถในการวิ เคราะห์
สังเคราะห์   มีวิสัยทศัน์ในการบริหารงานในยุคการ
ปฏิรูปการศึกษา มีภาวะผูน้  า และความคิดริเร่ิม  เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ  มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั   
มีโครงการพฒันาบุคลากรโดยให้ทุนการศึกษาแก่ครู
เพ่ือศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท หรือศึกษาหลกัสูตร
ระยะสั้นทางดา้นภาษาทั้งในและต่างประเทศ  ส่งเสริม
ให้บุคลากรเขา้ร่วมรับการอบรม  สัมมนาศึกษาดูงาน 
ส่งเสริมพฒันาครูตามวิชาชีพ  พฒันาการเรียนการสอน   
พร้อมทั้งการจดัท าส่ือการเรียนการสอน มีการวางแผน
ติดตามงานอย่างเป็นระบบ ให้การยอมรับและเห็น
คุณค่าและเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ใหเ้กียรติ 
ยอมรับในความรู้ความสามารถ เคารพสิทธิส่วนบุคคล
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ท าให้บรรยากาศการ
ท างานมีความเป็นประชาธิปไตย โดยมีคณะกรรมการ
ในการท างานฝ่ายต่างๆ เขา้ร่วมในการจดัการศึกษา มี
การจดัการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่าย พร้อมทั้ งมีการติดตามรายงานการด าเนินงาน /
โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ มีการประชุมครูประจ าเดือน  
         ผูบ้ริหารมีการคิดริเร่ิม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มา
ใช้ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน    โดยจัดประชุมเชิง
วิ ช า ก า ร  "Soaring to Positive Transformation and 
Change" เพื่อวางแผนทางดา้นกลยุทธ์และการน าการ
เปล่ียนแปลงเชิงบวกมาสู่องค์กร มีการกระตุน้ครูและ
บุคลากรให้ร่วมมือในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  เม่ือ
วางแผนร่วมกนัและน าผลการพิจารณา   มาด าเนินการ
จัดท า แผนป ฏิบั ติ ก า รประจ า ปี  พ ร้ อมจัดสร ร
งบประมาณในการพฒันาอยา่งชดัเจน     
 

1. โรงเรียนน าขอ้มูลและสารสนเทศใชใ้นการบริหาร
ฝ่ายปฐมวยั  ไดแ้ก่ขอ้มูลนักเรียน  บุคลากร    ส่วน
งานหลักสูตรการสอน , อบรมสัมมนาครู  และ
วิเคราะห์ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวยั  
วางแผนการจดัการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์
อย่างคุม้ค่าต่อผูเ้รียน   ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงาน
ตามหน้าท่ี  มีการแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ
จัดแผนพัฒนา คุณภาพการจัดก าร ศึกษาของ
สถานศึกษา      
2.   ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาครูทั้ง
ดา้นวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมสวสัดิการครูเช่นปรับ
ระเบียบกองทุนสวสัดิการครู เช่นการใหโ้บนสัครู ชุด
ฟอร์มครู อาหารกลางวนัเป็นตน้  มีโครงการพฒันา
บุคลากรโดยให้ทุนการศึกษาแก่ครูเพ่ือศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท หรือศึกษาหลักสูตรระยะสั้ น
ทางด้านภาษาทั้ งในและต่างประเทศ  ส่งเสริมให้
บุคลากรเขา้ร่วมรับการอบรม  สัมมนาศึกษาดูงาน 
ส่ง เสริมพัฒนาครูตามวิชาชีพ  พร้อมทั้ งสร้าง
แรงจูงใจให้แก่บุคลากรเกิดการอุทิศ และเสียสละ
เวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเต็มใจ สร้างขวญั
และก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรหน่วยงานตน้สังกดัมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   พร้อมทั้งวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพเด็ก   มีโครงการพัฒนา
บุคลากรโดยให้ทุนการศึกษาแก่ครูเพ่ือศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโท หรือศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น  
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วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
 ทางดา้นภาษาทั้งในและต่างประเทศ  ส่งเสริมให้

บุคลากรเขา้ร่วมรับการอบรม  สมัมนาศึกษาดูงาน 
ส่งเสริมพฒันาครูตามวชิาชีพ  พฒันาการเรียนการ
สอน   พร้อมทั้งการจดัท าส่ือการเรียนการสอน     มี
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพเดก็
ปฐมวยั ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยการพฒันาคุณภาพครูปรับการเรียนเปล่ียนการ
สอนใหค้รูเปล่ียนบทบาทในการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัมากข้ึน   ก าหนดเป็น
นโยบายชดัเจนโดยมีการวางแผนติดตามงานอยา่ง
เป็นระบบ ใหก้ารยอมรับและเห็นคุณค่าและเขา้
ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล ใหเ้กียรติ ยอมรับใน
ความรู้ความสามารถ เคารพสิทธิส่วนบุคคลและรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีการจดัการประชุมวาง
แผนการปฏิบติังานของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งมีการ
ติดตามรายงานการด าเนินงาน /โครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ มีการประชุมครูประจ าเดือน  
 

ผู้บริหารร้อยละ   99.79   มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  6.2 
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ตัวบ่งช้ีที่  6.3 ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมส่ีวนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ                                
วิจัยเป็นฐานคดิทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
         ผู ้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนรวม 
โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายประกอบดว้ย ครู 
ผูเ้รียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงานอ่ืนไดรั้บรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ 
ให้ความคิดเ ห็นและข้อ เสนอแนะรวมทั้ ง เ ป็น
แบบอยา่งท่ีดี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน จดัให้มีการประชุมภาคเรียนละ 2 คร้ัง รวม
เป็น 4 คร้ังใน1ปีการศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ จดัให้มีการประชุมประจ าทุก
เดือน รวม 1 ปีการศึกษา จ านวน 12 คร้ัง โดยการ
ประชุมคณะกรรรมการไดใ้ชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม คณะกรรมการได้เปิดโอกาสเสนอความ
คิดเห็น ร่วมประชุมวางแผน ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้นยงัมีคณะกรรมการ
สมาคมผูป้กครองและครู  สมาคมศิษยเ์ก่า ท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
เครือข่ายระดับชั้นท่ีเข้มแข็ง โดยผูป้กครองท่ีเป็น
คณะกรรมการเครือข่ายจะมีส่วนร่วมเขา้มาช่วยและ
สนบัสนุนการจดักิจกรรม การเป็นวิทยากร ใหค้วามรู้
ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวิชาการและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ในส้ินปีการศึกษาจดัให้มีโครงการวนัผูป้กครองพบ
ครู โดยประชุมผูป้กครองเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 
แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมเปิด
โอกาสใหผู้ป้กครองไดแ้จง้ปัญหาหรือแนวทางแกไ้ข
ปัญหา โดยผูบ้ริหารยอมรับฟังปัญหาและน าปัญหา
มาปรับปรุงแกไ้ข    ผูบ้ริหารสามารถใหค้  าแนะน า  
ช้ีแนะแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาอ่ืน ไดเ้สนอและเลือก
แนวทางประกอบการตดัสินใจ  

         โรงเรียนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตาม
หนา้ท่ี  มีการแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา    
ปีการศึกษา  2553-2558  ส่วนฝ่ายปฐมวัยจัดท า  
แผนปฏิบติัการประจ าปี ฝ่ายปฐมวยั  , งานบริหารฝ่าย
ปฐมวัย   ,  กิจกรรมวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาเด็กปฐมวยัเพื่อน าผลปรับปรุงหลกัสูตร   
พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคคลากรมีการจดัท าวิจยัในชั้น
เรียน     
          ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ า ปี
ส่งเสริมใหบุ้คลากรครู   ท าวิจยัในชั้นเรียนโดยเฉล่ีย
บุคลากรครูและครูสนับสนุนการสอนจัดท างาน
งานวิจัยปีละ  1  เ ร่ืองบุคลากรตระหนักและให้
ความส าคัญกับการท าวิจัย ส่งเสริมและพฒันาเด็ก
ภายในหอ้งเรียน  
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วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
        ก  าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
รอบด้าน และด า เนินการติดตามตรวจสอบ และ
ปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือ
ผลการวิจัย บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนการ
สอนไดท้ างานวจิยัเฉล่ียคนละ 1 เร่ืองต่อปีการศึกษา  

 

ผู้บริหารร้อยละ     99.30        มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  6.3 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
           ผู ้บ ริหารบริหารจัดการการศึกษาให้บรร ลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  โดยให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วม
รับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี มีการแต่งตั้ง
และประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การส ารวจความคิดเห็นความตอ้งการการจดัการศึกษาใน
ดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน จากผูเ้ก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย 
ผูป้กครอง ผูเ้รียน  ครู ศิษยเ์ก่า และชุมชน มาพิจารณา
ก าหนดวิสัยทศัน์ และเป้าหมาย ในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน 
ผูบ้ริหารก ากบัติดตามการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้
เป็นไปตามแผนปฏิบติัการใชง้บประมาณอย่างประหยดั
และเกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่า โดยผูรั้บผิดชอบแผนงาน
โครงการรายงานและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ขั้ นตอนเ ม่ือเสร็จส้ินงานให้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนไดรั้บทราบ  เพื่อน าผลการประเมินไปพฒันาใน
ปีการศึกษาต่อไป  พร้อมทั้ งผู ้บริหารได้น าผลการ
ด าเนินงานของบุคลากรมาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีเพื่อเป็นการสร้างขวญั
ก าลงัใจใหก้บับุคลากร 

          โรงเรียนแต่งตั้ งและประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา    ปี
การศึกษา  2553-2558  ส่วนฝ่ายปฐมวยัจดัท า แผนปฏิบติั
การประจ าปี ฝ่ายปฐมวยั  , งานบริหารฝ่ายปฐมวยั จากการ
สัมภาษณ์ พบว่าโรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน ปี  2553-2558  จากแผนดังกล่าวน ามาจัดท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี  โดยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ีจัดท าในรูปแบบงาน/โครงการ/กิจกรรม 
น าเสนอพิจารณาในคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ 
และเสนอมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
อนุมติั  น าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรั้บอนุมติัไป
ด าเนินการ มีผูรั้บผิดชอบงาน โครงการและกิจกรรม ใน
การด าเนินงานมีคณะกรรมการรับผิดชอบ แผนปฏิบติังาน  
มีเป้าหมายและตวัช้ีวดั  มีหน่วยงานนโยบายและแผนท า
หนา้ท่ีก ากบัติดตามผลการด าเนินงาน / โครงการดว้ยระบบ 
SWIS อย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารบริหารจดัการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาท
หน้าท่ี มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสร้างขวญักาลงัใจในการปฏิบติังาน 
 

ผู้บริหารร้อยละ   99.44       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  6.4 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
         ผูบ้ริหารจดัโครงสร้างการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ มีระบบการท างานเป็นทีมโดยแบ่งการบริหาร
ออกเป็น 6 ฝ่าย ไดแ้ก่ ส านกัผูอ้  านวยการ ฝ่ายธุรการ-
การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการผูเ้รียน ฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป และฝ่ายปฐมวยั (ฝ่ายปฐมวยั มีคณะกรรมการ
บริหาร  โดยจะมีหัวหน้าระดับปฐมวยัปีท่ี  1-3   ,  
หัวหน้างานวดัผลประเมินผล,    งานส่ือการเรียนรู้ , 
งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย  ,  งานพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียน )โดยมีหัวหนา้งานตามโครงสร้าง
การบริหารของโรงเรียนก ากบัดูแล และรับผิดชอบ
บริหารงาน ซ่ึงมีค าสั่งแต่งตั้ งบุคลากรอย่างชัดเจน  
โดยให้บุคลากรในหน่วยงานไดช่้วยกนัปฏิบติังาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมทั้ ง 4   ด้านของสถานศึกษา ได้แก่ งาน
บริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารทัว่ไป   โดยไดด้  าเนินงานดงัน้ี มี
แผนพฒันาบุคลากรอย่างชดัเจน ส่งเสริมใหบุ้คลากร
ใหมี้การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ  ส่งเสริมให้บุคลากรครู
พฒันาการจดัท าส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการ
สอนนักเรียน  มีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ข้ึน
ภายในสถานศึกษา  มีการด าเนินงานนิเทศติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน จากหัวหน้างานตาม
โครงสร้างอย่างต่อเน่ือง เช่น หัวหน้าฝ่าย   หัวหน้า
งาน  หวัหนา้ระดบัชั้น และรายงานผลประจ าประจ าปี
ตามแผนงาน โครงการ 

      โรงเรียนให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายแต่งตั้ งและประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพการจัดการ ศึกษาของ
สถานศึกษา    ปีการศึกษา  2553-2558    ส่วนฝ่าย
ปฐมวยัจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ฝ่ายปฐมวยั  ,  
งานบุคลากร จดัให้กิจกรรมอบรมสัมมนาครู   พร้อม
ทั้ งงานนิทศ  น าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุง
ศกัยภาพครูและบุคลากรอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 
       จากการสังเกตจากสภาพจริง  พบว่าโรงเรียนมี
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาครู 
บุคลากรทางการศึกษาโดยมอบหมายให้งานบุคลกร 
สังกัดส านักผู ้อ  านวยการ เป็นผู ้รับผิดชอบ มีการ
ก าหนดเป็นปฏิทินในการพฒันาครูอยา่งต่อเน่ืองตลอด
ปีเช่น ส่งเสริมบุคลากรเขา้รับการอบรม สัมมนาเพ่ือ
พฒันาตนเองตามลกัษณะสายงานทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองบุคลากรไดรั้บการ
อบรม สัมมนามากกว่า  20  ชัว่โมง/คน/ปี    ส่งเสริม
การอบรม   สัมมนาตลอดปีการศึกษาทั้ งในและ
ต่างประเทศ   มอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ   
บุ ค ล า กร ค รู พัฒน า ก า ร จัดท า ส่ื อ ก า รสอน ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการสอนนกัเรียนผูบ้ริหารมีแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม พฒันาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา     การนิเทศ 
ติดตามประเมินการด าเนินงานส่งเสริมพฒันาครูและ
บุคคลกรทั้งครูผูส้อน ครูสนบัสนุนการสอนนิเทศ 
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วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีการน าผลการประเมินไป
พฒันาและปรับปรุงศกัยภาพครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปีการศึกษาและเป็นระบบท่ี
ชดัเจน    

จดัท าเคร่ืองมือประเมินในดา้นวชิาการมีการนิเทศการเรียน
การสอน อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี คือเพื่อนนิเทศเพื่อน 
คณะกรรมการวิชาการ หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ มีการประเมิน
ครูทุกคน  หวัหนา้ระดบัประเมินคุณครูในระดบัของตนอง   
โดยแบ่งต าแหน่งตามโครงสร้างบริหารงานคือเพื่อน
ประเมินเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าประเมินคุณครู      น าผล
การประเมินไปพฒันาปรับปรุงศกัยภาพครูและบุคลากร
อย่างเป็นระบบต่อเน่ือง   ซ่ึงจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย นโยบายของโรงเรียน บุคลากรไดรั้บการพฒันา
เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพ    
                           

ผู้บริหารร้อยละ   99.81    มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  6.5 
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ตัวบ่งช้ีที่  6.6   ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
                         ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
                โรงเรียนมีการบริหารงานตามโครงสร้าง มี
การแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบอยา่งชดัเจน   ผูบ้ริหาร
สามารถให้ค  าแนะน า  ค าป รึกษาทางวิชาการ 
ประกอบด้วย  การพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ พฒันาและการเลือกใช้
ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การ
วิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้  ส่งผลให้ครูผูส้อนเป็นผูมี้
ความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายการจดัการศึกษา เขา้ใจ
หลัก สูตร  จิตวิทยาและพัฒนาการของผู ้เ รี ยน   
สามารถน ามาใช้ในการส่งเสริม และพัฒนาการ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีทกัษะและการจดัการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน อุทิศตนในการพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพฒันาตนเอง
อย่างสม ่าเสมอและเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยการพฒันา
ครูทางวิชาการโรงเ รียนให้มีประสิทธิภาพได้
ด าเนินการ พร้อมทั้งผูบ้ริหารมีความสามารถในการ
จดัเครือข่ายการศึกษาทางดา้นวิชาการ โดยยอมรับฟัง
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียน  

     1.มีการพฒันาการใชห้ลกัสูตรการสอน   ครูผูส้อน
เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการศึกษา  เขา้ใจ
หลกัสูตร   สามารถน ามาใชใ้นงานวดัและประเมินผล    
และงานนิเทศ    เพื่อพฒันาการผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  มี
ทัก ษ ะ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า รสอนอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ    เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยการพฒันา
ครูทางวิชาการใหมี้ประสิทธิภาพ  
      2. โรงเรียนมีการบริหารงานตามโครงสร้าง มีการ
แต่งตั้ งบุคลากรรับผิดชอบอย่างชัดเจน   ผู ้บริหาร
สามารถให้ค  า แนะน า  ค าป รึกษาทางวิ ช ากา ร 
ประกอบด้วย  การพัฒนาและการใช้หลัก สูตร
สถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ พฒันาและการเลือกใช้
ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
รายวิชา  ทั้ งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี
ตอบสนองความต้องการของเด็กและสอดคล้องกับ
สภาพบริบทของชุมชน    และมีการประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้   มีการประชุมวางแผนการปฏิบติังาน
ของแต่ละฝ่าย  พร้อมทั้ งมีการติดตามรายงานการ
ด าเนินงาน /โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ มีการประชุมครู
ประจ าเดือน 
 

ผู้บริหารร้อยละ     99.23        มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  6.6 
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ตัวบ่งช้ีที่  6.7   เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพงึพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
           โรงเรียนไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2558  
           (งานบริหารฝ่ายปฐมวยั   งานหลักสูตรการ
สอน   งานจดัประสบการณ์การเรียนรู้  งานวดัและ
ประเมินผลงานนิเทศ  งานส่ือการเรียนรู้  งานส่งเสริม
สุขภาพและพลานามยั  งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน ) 
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจไปวางแผนและ
พฒันาดา้นการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการ
สอนของโรงเรียน   
 

       โรงเรียนไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนต์
หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา  2558   (ตามโครงสร้าง
ได้แก่ ส านักผู ้อ  านวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าย
ปฐมวยั) เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจไป  วางแผน
และพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการจดัการเรียน
การสอน แต่งตั้ งและประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของ สถานศึกษา    
ปีการ ศึกษา  2553 -2558 ส่วนฝ่ายปฐมวัยจัดท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี ฝ่ายปฐมวยัในการงานบริหาร
ฝ่ายปฐมวยั ตามโครงสร้างไดแ้ก่งานหลกัสูตรการสอน
,งานจดัประสบการณ์การเรียนรู้,งานวดัและประเมินผล
,งานนิเทศ,งานส่ือการเรียนรู้ ,งานส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามยั   และงานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน  

ผู้บริหารร้อยละ     99.53        มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่   6.7 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่  6.8  ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมาการณ์และปฏิบัติตน  กฎบัตรศึกษามงฟอร์ต  (BSG.)   
                        (MEC.P.24-26)  

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
        ผู บ้ ร ิห า ร เ ป็ น บ ุค ค ล ที ่ม ีค ว ามประพฤ ติ
เรียบร้อย ตั้งตนอยู่ในกรอบศีลธรรม ปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทางศาสนาที่ตนนบัถือ   ม ีค ุณธรรม 
จริยธรรมตามจรรยาบรรณว ิชาชีพ  ไดร้ ับการ
ยอมรับจากสถานศึกษา ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาและเพื ่อน
ร่วมงาน ใหก้ารดูแล เอาใจใส่ และอบรมนกัเรียนเป็น
ประจ า เพ่ือใหน้กัเรียนประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบั 

1.ผูบ้ริหารมีความมัน่คง แน่วแน่ในอุดมการณ์การ    
    ปฏิบติังานตามวิถีจิตของนกับุญหลุยส์  กรีญอง  
    เดอ มงฟอร์ต  คือ God Alone (พระเจา้เท่านั้น) 
2. บริหารงานโดยยดึหลกัสนัติวิธีและยติุธรรม 
3. มีความซ่ือสตัย ์ประหยดั รับผิดชอบในหนา้ท่ี 
4. รัก เมตตา เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงานและเดก็ 
5. เป็นผูอ้  านวยความสะดวก ส่งเสริมการพฒันางาน   
ทุกดา้นแก่เดก็ บุคลากร และสถานศึกษา 
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วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
 การเป็นนกัเรียน เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม พร้อม
ทั้งส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมแก่
นกัเรียน โดยนิมนตพ์ระมาเทศน์ใหก้บันกัเรียนท่ีนบั
ถือพุทธศาสนา จดักิจกรรมท าบุญตกับาตรเน่ืองใน
วันส าคัญทางศาสนา น านักเรียนคาทอลิกเข้าร่วม
มิสซาทุกวนัศุกร์ตน้เดือน และในวนัส าคญัทางศาสนา
คริสต์ และจดัอบรมจริยธรรมอิสลามให้กบัครูและ
นกัเรียนท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม โดยไดจ้ดักิจกรรม
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ งานบุคลากร  กิจกรมค่ายเพ่ือนนกับุญ
มงฟอร์ต โคการอบรมฟ้ืนฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิก 
งานอภิบาล งานธนาคารโรงเรียน รายงานการพฒันา
สังคม (JPIC) กิจกรรมพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร เพ่ือส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบติัตนท่ีดี
นอกจากน้ีผูบ้ริหารเป็นผูที้่ช่วยเหลือเก้ือกูลครูและ
ชุมชนในทางสร้างสรรค์ โดยใหค้  าปรึกษาครูในการ
ปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ และงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยความ
เต็มใจเสมอโดยไม่เลือกปฏิบติั  เยี่ยมไขบุ้คลากรครู 
นกัเรียนและ นกัการท่ีเจ็บป่วย ร่วมพิธีฌาปนกิจของ
บุคลากรและญาติของบุคลากรใน  โรงเรียน  ร่วมใน
ดา้นงานบุญ – งานกศุล – งานมงคลสมรสของครู และมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  การร่วมกิจกรรมวนัแห่
หลวงพ่อพุทธโสธร  และการร่วมพิธีวนัส าคญัต่าง ๆ 
อยู่เสมอ นอกจากนั้ นผู ้บริหารเป็นผู ้ส่งเสริมการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียน
เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
บรรลุตามนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย และเป้าประสงค์ของโรงเรียนทุก
ประการ  

6. ด ารงชีวิตเรียบง่าย เป็นแบบอย่างท่ีดีในการทุ่มเท  
เสียสละ อดทน และอุทิศตน     เป็นผูรั้บใช้ในการ
พฒันาองคก์ร 
7. มีความขยนั เพียรพยายามในการท างานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ผู้บริหารร้อยละ    98.30       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  6.8 
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ตัวบ่งช้ีที่  6.9  ผู้บริหารมีความวริิยะ  อุตสาหะ  มุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่ของสถานศึกษาได้ส าเร็จ  
                       ประโยชน์สูงสุด  (BSG.)   (MEC.P.14-15) 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
         ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการ เป็นผูท่ี้
มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเอง เปิดโลกทศัน์ดว้ยการใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน สร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรเกิดการอุทิศ และเสียสละเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ด้วยความเต็มใจ อีกทั้ งสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากร เช่น เป็นผูส้านต่อกิจกรรมวนัคลา้ยวนัเกิด เพ่ือ
เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่บุคลากรทุกคน  จดั
อบรมนกัเรียน โดยผูบ้ริหารจะเป็นผูใ้ห้การอบรมนกัเรียน
ในแต่ละระดบัชั้น เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน  ส่งเสริมให้ครูไปศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน เพื่อให้ครูไดน้ าความรู้และประสบการณ์ตรงท่ีไดรั้บ
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปรับปรุงแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โ ร ง เ รี ย นปร ะ ชุ ม เ ชิ ง วิ ช า ก า ร  "Soaring to Positive 
Transformation and Change" เพื่อวางแผนทางดา้นกลยทุธ์
และการน าการเปล่ียนแปลงเชิงบวกมาสู่องค์กร   การ
จัดการเรียนการสอนหลกัสูตร Gifted ซ่ึงเป็นหลักสูตร
เขม้ขน้ในดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
        ผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์และมีความเป็นผูน้ า ไดผ้ลกัดนั
สนบัสนุน ส่งเสริมให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนต์
หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รุดหนา้กา้วไปสู่สถานศึกษาระดบัชั้นน า
ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  นับเป็นความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และ
เสียสละกบัการจดัการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ 
ฉะเชิงเทราเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับในวงกวา้ง  ครู
และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มีขวญัและก าลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ชุมชนให้การสนบัสนุนทั้งในดา้นงบประมาณและดา้นอ่ืน 
ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
 

1. ผูบ้ริหารมีความขยนั เพียรพยายามในการท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
2. ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้
สถานศึกษาไดพ้ฒันาถึงขีดสุดเตม็ศกัยภาพ 
3. มีความเตม็ใจท่ีจะรับใชผู้อ่ื้นตามความเหมาะสม 
 

ผู้บริหารร้อยละ   95.55     มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  6.9 
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ตัวบ่งช้ีที่  6.10  ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี  ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของ            
                        ศาสนาที่ตนนับถือ  (BSG.) 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
        ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นนกับวชในคณะเซนตค์าเบรียล
แห่งประเทศไทย ไดป้ฏิญาณตนเพื่อด าเนินชีวิตตาม
อย่างนักบุญหลุยส์ มารีย ์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ผู ้
สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รับ
ใช ้เ พื ่อนมนุษ ย  ์ ร ับ ใช ้พระ เ จ า้  โ ดยกา ร ให้
การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กยากจน  เด็กก าพร้า ฯลฯ  และมีศีลยึดหลักใน
กา รด าเนินชีวิตท่ีส าคัญท่ีสุด 3 ประการคือ1. ถือ
ความยากจน คือ ไม่เป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น มีความ
ประหยดั และมีความอดทนต่อความเป็นอยู่  2. ถือศีล
พรหมจรรย ์คือ รักษาความบริสุทธ์ิ ไม่มีครอบครัว 
3. มีความนบนอบ คือ เช่ือฟังผูใ้หญ่ ซ่ึงเสมือนเป็น
ผูแ้ทนของพระเป็นเจา้ เป็นการมอบกายถวายชีวิตต่อ
พระ เ ป็น เ จ้า  ไ ม่ ย่อท้อ ต่อภาระหน้า ท่ีความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย สละตวัเองท างานเพื่อ
มวลมนุษยแ์ละพระเป็นเจา้  
       โดยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553 - 
2558) ยุทธศาสตร์ท่ี 13 โรงเรียนมีการบริหารและ
จดัการตามมาตรฐานสากลและตามหลกัธรรมาภิ
บาลและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556 
และก าหนดอตัลกัษณ์ของโรงเรียน คือ “จริยธรรม
เด่น เน้นจิตตารมณ์” ผูบ้ริหารปฏิบติัตนตามหลกั
ศาสนาท่ีนบัถือ  เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
อยา่งต่อเน่ือง    ไม่ว่าจะเป็นการเขา้เงียบฟ้ืนฟูจิตใจ 
การเขา้ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณทุกวนัศุกร์
ตน้เดือนการเขา้ร่วมพิธีบูชามิสซาเน่ืองในโอกาส
วนัส าคญัต่าง ๆ และวจนพิธีกรรม 

     ผูบ้ริหารรู้และเขา้ใจหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
และน าหลักธรรมของศาสนามาประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตาม
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
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วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
        นอกจากน้ีแลว้ ยงัส่งเสริมให้บุคลากร นกัเรียน 
และผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ทางศาสนาในโอกาสวนัส าคญัต่าง ๆ ดว้ย  เช่น  
พธีิบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา  เพื่อใหบุ้คลากร
ได้เข้าร่วมพิธีกรรมด้วยความเข้าใจ ปฏิบัติตนได้
ถูกต้องขณะร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรท่ี
เป็นคริสตชนทุกคน มีความเช่ือ ความศรัทธาเพิ่มมาก
ข้ึน โดยผ่านทางศีลศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อถ่ายทอดหลกัธรรม 
การด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง สามารถน าไปปฏิบติั ในชีวิต
จริงได ้ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งศาสนา และศีลธรรม
อนัดีงาม 
     -วจนพธีิกรรมเสกถ า้พระกมุาร เพื่อเป็นสญัลกัษณ์
ของวนัคริสต์มาสและสร้างบรรยากาศในการเตรียม
รับเสดจ็พระกมุารเยซูท่ีก าลงัจะมาถึงโดยจดัใหมี้วจน
พิธีกรรมเสกถ ้า  
      -พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2558  เพื่อ
สร้างบรรยากาศแห่งศาสนา และศีลธรรมอนัดีงาม 
ร่วมเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัฉันท์พี่น้องในครอบครัว
เซนตห์ลุยส์ 
     - กิจกรรมงานอภิบาล  กิจกรรมท่ีเพื่อนนกับุญมง
ฟอร์ต  การอบรมฟ้ืนฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิก โดย
ส่งเสริมบุคลากรเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัถึงวิถีจิตของ
นกับุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตสามารถน า
หลกัธรรมและวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารี กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต มาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน และ
เพื่อใหบุ้คลากรทราบถึงหลกัธรรมและคุณธรรมท่ีควร
ยดึถือตามและปฏิบติั  และน าหลกัธรรมมาประยกุตใ์ช้
ในชีวิต ตามวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ 
มงฟอร์ต เพื่อให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นการ
เรียนการสอนและคุณธรรม จริยธรรม   

 

ผู้บริหารร้อยละ  98.60    มีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีที่  6.10 
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ตัวบ่งช้ีที่  6.11  ผู้บริหารยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา  (BSG.)    
                         (MEC.P.12) 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
      ในดา้นความเป็นผูน้  าท่ีมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ เป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ในการพฒันา
ตนเอง เปิดโลกทศัน์ดว้ยการใชศ้าสตร์และศิลป์ใน
การบริหารงาน สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเกิด
การอุทิศ และเสียสละเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความเต็มใจ อีกทั้ งสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากร เช่นส่งเสริมให้ครูไปศึกษาดูงาน จัด
สวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้ 
     1.โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   จัดให้มี
สวัสดิการส าหรับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้าง     
ขวญัก าลงัใจในการท างาน ตามคู่มือครู หมวดท่ี 5  
สวสัดิการท่ีครูพึงไดรั้บ ในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
     1.1 โรงเรียนจดัสวสัดิการอาหารกลางวนัให้กบั
บุคลากรทุกคน 
     1.2 จัดท าประกันอุบัติเหตุให้บุคลากรทุกคน  
โดยมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจาก
อุบติัเหตุตามสญัญากรมธรรม ์
     1.3 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อ โดยครู
สามารถน าหลกัฐานมายื่นเพื่อขอปรับวุฒิการศึกษา 
ทั้งน้ีทางโรงเรียนจะพิจารณาใหต้ามความเหมาะสม 
     1.4 ครูไดรั้บเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และจะมี
การปรับขั้นเงินเดือนภายในเดือนพฤษภาคมของทุก
ปีตามระเบียบของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย (ยกเวน้ครูท่ีคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาไม่อนุมติัใหป้รับขั้นเงินเดือน) 
     1.5โรงเรียนจดับริการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ 
พร้อมทั้งโรงเรียนไดจ้ดัหอ้ง Fitness ใหบุ้คลากรได้
ออกกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือ 

1.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัคุณธรรมในการบริหาร 
2.  ผูบ้ริหารใชห้ลกันิติธรรมในการบริหาร 
3.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัความโปร่งใสในการบริหาร 
4.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
5.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัความรับผิดชอบในการบริหาร 
6.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัความคุม้ค่าในการบริหาร 
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วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกายและใจท่ีสมบูรณ์ 
และไดจ้ดักิจกรรมแข่งขนักีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ  
โครงการสมัพนัธ์นกังานภาคตะวนัออก 
     1.6 โรงเรียนช่วยเหลือในพิธีมงคลสมรสครู 
1,000 บาท    เพื่อเป็นแสดงความยนิดีและสร้างขวญั
ก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 
      1.7 โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการ
บ าเพญ็กศุลสวดศพครูรายละ 6,000 บาท 
     1.8 โรงเ รียนสนับสนุนงบประมาณในการ
บ าเพ็ญกุศลสวดศพสามี – ภรรยา   บิดา – มารดา
ของครู รายละ 6,000 บาท 
     1.9 จัดให้มีสวสัดิการส่งเสริมการลาศึกษาต่อ
และใหทุ้นการศึกษา   ส าหรับบุคลากร ตามคู่มือครู 
หมวดท่ี 5 สวสัดิการท่ีครูพึงไดรั้บ ขอ้ 5.2  ระเบียบ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ว่าดว้ยการลา   ศึกษาต่อและ
ทุนการศึกษา พ.ศ.2550 
     1.10 จดัให้มีกองทุนพฒันาบุคลากร กองทุนครู
และเจา้หนา้ท่ีเกษียณ   กองทุนพนกังานเกษียณ 
     1.11 โรงเรียนมีโบนสัใหค้รูหลงัจากท างานครบ 
1 ปี  หรือ12 เดือน โดยจ่ายให้ 1 เดือน ในเดือน
ธันวาคม ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับการประเ มินผลการ
ปฏิบติังานและผลงานของแต่ละคน ในปีนั้น ๆ ตาม
นโยบายของโรงเรียน 
     1.12 ครูมีสิทธ์ิไดรั้บเงินเดือนสอนเสริมตอนเยน็
และวนัเสาร์ ตามระเบียบของการสอนเสริมของ
โรงเรียน    
     1.13  โรงเ รียนส่งเสริมให้ค รู รับการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาตนเอง
โดยโรงเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบค่าลงทะเบียนในการ
เขา้ร่วมอบรมสมัมนา ศึกษาดูงาน    
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วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
     1.14 ครูท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูร่้วมบริหาร  จะไดรั้บเงิน
ประจ าต าแหน่งตามท่ีผูอ้  านวยการอนุมติั 
     1.15โรงเรียนจะจดังานเล้ียงสังสรรคว์นัคริสตม์าส
และวนัข้ึนปีใหม่ และมอบของขวญัแก่คณะครู 
     1 .16 ครู เกษียณอายุ  60  ปีบริบูรณ์  จะได้รับ
สวัสดิการตามระเบียบของมูลนิธิคณะเซนต์คา -        
เบรียลแห่งประเทศไทย 
     1.17บุตรครูท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
ฉะเชิงเทรา   มีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียม  การเรียนจาก
เงินสมทบกองทุนครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน แต่
ครูจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียน  ท่ีเบิกไดน้ั้นคืน
ใหแ้ก่โรงเรียน 
     1.18 ทุนส าหรับบุตรครู/เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการ
บรรจุของส านักงานบริหารงานคณะกรรมการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ กษ า เ อ กชน ( สช . ) แ ล้ ว ไ ด้ รั บ
ทุนการศึกษา 50 % ของอตัราค่าธรรมเนียม การเรียน
อ่ืนท่ีโรงเรียนประกาศ 
     1.19 ทุนส าหรับบุตรครู/เจา้หนา้ท่ี  ท่ียงัไม่ไดรั้บ
การบรรจุของส านักงานบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ตอ้งผ่านการประเมิน
เป็นบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
ไดรั้บค่าธรรมเนียมอ่ืนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 100% และไดรั้บทุนการศึกษา50 % 
ของอตัราค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีโรงเรียนประกาศ 
        โรงเรียนจัดสวสัดิการและการบริการในด้าน
ต่าง ๆ ใหก้บัครูและพนกังาน ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ทัว่ถึง จึงส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจ มีขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความสุขกบัการท างาน 
เตม็ใจอุทิศเวลาให้กบัโรงเรียน   ทั้งในและนอกเวลา 
ตลอดจนมีความมัน่คงในวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
  

ผู้บริหารร้อยละ    95.55       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  6.11 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     265 
 

ตัวบ่งช้ีที่  6.12  ผู้บริหารน าระบบประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ    
                         หลักการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการ (BSG.)   
                         (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  2542  หมวด  6  มาตรา  48) 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
       โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการบริหาร
เ ชิงกลยุท ธ์โดยการก าหนดวิสัยทัศน์    พันธกิจ   
เป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ    
มีการวดัและประเมินผลผลิต   ผลลพัธ์  และผลกระทบ
ท่ีเป็นผลการด าเนินกิจกรรม โครงการและแผนงาน
เช่ือมโยงกนัเป็นระบบ  มีระบบการคิดตน้ทุนผลผลิต  
ตน้ทุนกิจกรรม  และตน้ทุนของหน่วยงานเพ่ือการใช้
งบประมาณอยา่งคุม้ค่าคุม้ทุน  มีการเปล่ียนกลยทุธ์ให้
เหมาะสมกับภาวะเหตุการณ์ของบริบทท่ีเปล่ียนไป     
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคล้องกับ
เป้าหมายความส า เ ร็จ ท่ี เ พ่ิม ข้ึน   มีการประเมิน
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน   และน า
ผลการด าเนินการมาปรับเป้าหมายความส าเร็จในรอบ
ปีถดัไป มีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผน   
มีแผนการควบคุมและบริหารความเส่ียง   มีการ
ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา   ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง  และ
สาธารณชน    
      มีระบบการบริหารจดัการ โดยการบริหาร 
งานเป็นฝ่ายตามล าดับขั้นตอนจากระดับผูป้ฏิบัติสู่
ระดับผูบ้ริหาร (Bottom up) โดยมีคณะกรรมการใน
ห น่ ว ย ง า น / ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ / ร ะ ดับ ชั้ น 
คณะกรรมการฝ่าย คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ 
มีการก าหนดแผนปฏิบติัการงาน/โครงการ / กิจกรรม
ประจ าปีการศึกษา มีการประชุมก าหนดวิธีปฏิบติังาน 
สรุปและจดัท ารายงาน 

      ผูบ้ริหารส่งเสริม  ก ากบั  ติดตาม  ให้โรงเรียนน า
ระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตาม
กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ์  และวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2553  ให้เป็นส่งหน่ึงของ
การบริหารจดัการครบทั้ง  8  ขอ้  ดงัน้ี 
1.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
5.ใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6.จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
7.จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณ
การภาพภายใน 
8.จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
การปฏิบติัอย่างชดัเจน  หน่วยงานตามโครงสร้างการ
บริหารก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จ   จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรสอดคล้องกับเป้าหมาย
ความส าเร็จท่ีเพ่ิมข้ึน   มีการประเมินประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน   และน าผลการ
ด าเนินการมาปรับเป้าหมายความส าเร็จในรอบปี
ถดัไป มีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบติั
ตามแผน  มีแผนการควบคุมและบริหารความเส่ียง   
มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี  
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา   ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และ
สาธารณชนไดรั้บการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา ของฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และน าผลการตรวจ
ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) มาเป็นขอ้มูลใน
การวางแผนปรับปรุงและพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ 

 

ผู้บริหารร้อยละ     100       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  6.12 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประเกดิประสิทธิผล  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตวับ่งช้ีท่ี  6.1 ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั  

99.79 2.99 
     

ตวับ่งช้ีท่ี  6.2 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผูน้  า และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเดก็ปฐมวยั  

99.70 2.99 
     

ตวับ่งช้ีท่ี  6.3 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใชข้อ้มลูการประเมินผลหรือการวจิยัเป็น
ฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ  

99.30 2.98 

     

ตวับ่งช้ีท่ี  6.4 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

99.44 2.98 

     

ตวับ่งช้ีท่ี  6.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ  

99.81 2.99 
    

 

ตวับ่งช้ีท่ี  6.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา  

99.23 2.97 

     

ตวับ่งช้ีท่ี  6.7 เดก็ ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั  

99.53 
 

1.99 
     

ตวับ่งช้ีท่ี 6.8  ผูบ้ริหารแน่วแน่ในอุดมาการณ์และ
ปฏิบติัตน  กฎบตัรศึกษามงฟอร์ต   

98.30 - 
     

ตวับ่งช้ีท่ี 6.9 ผูบ้ริหารมีความวริิยะอุตสาหะ  มุ่งมัน่
ใหภ้าระหนา้ท่ีของสถานศึกษาไดส้ าเร็จประโยชน์
สูงสุด  (BSG.)   (MEC.P.14-15) 

95.55 - 

     

ตวับ่งช้ีท่ี  6.10  ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งธรร
มาชนท่ีดี  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตน
นบัถือ  (BSG.) 

98.60 - 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตวับ่งช้ีท่ี  6.11  ผูบ้ริหารยดึหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการศึกษา  (BSG.)  (MEC.P.12) 

95.55 - 
     

ตวับ่งช้ีท่ี  6.12  ผูบ้ริหารน าระบบประกนัคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัการ
ประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
จดัการ (BSG.)  (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
2542  หมวด  6  มาตรา  48) 

100 - 

     

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพประเกดิประสิทธิผล  

99.54 19.89      

 
วิธีการพฒันา 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยการบริหารงานของ ภราดาอาจิณ  เต่งตระกลูซ่ึงเป็นนกับวช
ชายท่ีไดรั้บมอบหมายจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาท าหน้าท่ีบริหารโรงเรียน เป็น
ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารและวิชาการ เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความ
รับผิดชอบ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและเพ่ิมพูนทกัษะในการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง  มีการปรับปรุงระบบการบริหารและการจดัการของโรงเรียนให้เกิดความคล่องตวัเหมาะสม 
ทนัสมยั และมีมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     แห่งประเทศ
ไทย สอดรับกบัความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน  
 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือน ามาใชใ้นการ
วางแผนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยโรงเรียนไดน้ าขอ้มูลและสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลผูเ้รียน บุคลากร เพ่ือตดัสินใจในการวางแผนบริหารและจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้กิด
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่าต่อผูเ้รียนโดยไดด้  าเนินการน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใชใ้นดา้นการบริหารจดัการ  
และการเรียนการสอน 

ผูบ้ริหารเป็นผูมี้คิดริเร่ิม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนได้พฒันา
สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน     จากความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ และการบริหารจดัการในระดบั “มืออาชีพ” ของ ผูบ้ริหาร ส่งผลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ    ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นท่ีประจกัษ ์มีพฒันาการในดา้นร่างกาย อารมณ์  สงัคม 
สติปัญญา และจิตใจ มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ “เก่ง ดี มีสุข” เป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน  
ตลอดจนโรงเรียนไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา(องค์การมหาชน) ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง 
เม่ือปี พ.ศ.  2551 ไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทานระดบัก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา  
255 1  รางวลัโรงเรียนพระราชทานระดบัประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา  2552   รางวลัโรงเรียน
พระราชทานระดบัมธัยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา   2554   ไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน
ระดบัก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา  2555 
 ดา้นความเป็นผูน้  าท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการ เป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเอง 
เปิดโลกทศัน์ดว้ยการใชศ้าสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน สร้างแรงจูงใจใหแ้ก่บุคลากรเกิดการอุทิศ และ
เสียสละเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจ อีกทั้งสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร เช่นส่งเสริม
ใหค้รูไปศึกษาดูงาน จดัสวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้   มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัคณะครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน
และหน่วยงานต่าง ๆ เห็นไดจ้ากการใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งดีเยี่ยม  โดยใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนรวม โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายประกอบด้วย ครู ผู ้เ รียน ผู ้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนไดรั้บรู้และให้ขอ้มูลสารสนเทศ ใหค้วามคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี สามารถใหค้  าแนะน า ช้ีแนะแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาอ่ืน ไดเ้สนอและ
เลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบดา้น และ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพฒันาโครงการ/กิจกรรมตามแผน    

 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ โดยให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ี      มีการ
แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   และแผนปฏิบติัการประจ าปี น า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นความตอ้งการการจดัการศึกษาในดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน          จาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ผูป้กครอง ผูเ้รียน  ครู ศิษยเ์ก่า และชุมชนมาพิจารณาก าหนดวิสัยทศัน์ และ
เป้าหมาย ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียนผูบ้ริหารก ากบั
ติดตามการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการใชง้บประมาณอย่างประหยดัและเกิด
ประโยชน์อย่างคุม้ค่า   โดยผูรั้บผิดชอบแผนงานโครงการรายงานและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนเม่ือเสร็จส้ินงานใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดรั้บทราบ  เพื่อน าผลการประเมินไปพฒันาใน
ปีการศึกษาต่อไปพร้อมทั้งน าผูบ้ริหารไดน้ าผลการด าเนินงานของบุคลากรมาเป็นขอ้มูลในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีเพ่ือเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากร 
 ผูบ้ริหารจดัโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอ านาจ    มีระบบการท างานเป็นทีมโดยแบ่งการบริหาร
ออกเป็น 6 ฝ่าย ไดแ้ก่ ส านกัผูอ้  านวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการผูเ้รียน ฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป และฝ่ายปฐมวยั (ฝ่ายปฐมวยัมีคณะกรรมการบริหาร  โดยจะมีหัวหน้าระดบัปฐมวยัปีท่ี  1-3   ,  
หัวหน้างานวดัผลประเมินผล,    งานส่ือการเรียนรู้ , งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั  ,  งานพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียน  )โดยมีหัวหน้างานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนก ากบัดูแล และรับผิดชอบ
บริหารงาน  โดยใหบุ้คลากรในหน่วยงานไดช่้วยกนัปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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 โรงเรียนไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการจดัการศึกษาเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ
ไปวางแผนและพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน   

ผูบ้ริหารสามารถใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ ประกอบดว้ย การพฒันาและการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ พฒันาและการเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การ
วิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  ส่งผลให้ครูผูส้อนเป็นผูม้ีความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายการจดัการศึกษา 
เขา้ใจหลกัสูตร จิตวิทยาและพฒันาการของผูเ้รียน สามารถน ามาใชใ้นการส่งเสริม และพฒันาการผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล มีทกัษะและการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีความ
มุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน อุทิศตนในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพฒันาตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอและเป็นแบบอยา่งท่ีดี โดยการพฒันาครูทางวิชาการโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพไดด้ าเนินการ 
  
ผลการพฒันา 
              จากผลการด าเนินงานผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์และมีความเป็นผูน้  า     ไดผ้ลกัดนัสนบัสนุน ส่งเสริม
ใหก้ารจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา        รุดหนา้กา้วไปสู่สถานศึกษาระดบัชั้นน าของ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา      นบัเป็นความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และเสียสละกบัการจดัการศึกษา     สถานศึกษามีบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีศกัยภาพดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  การจดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
สามารถพัฒนาผู ้เรียนได้อย่างสมดุลในทุกมิติ  บุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรม  วิริยะ    อุตสหะ                         
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เป็นแบบอยา่งท่ีดี     สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ชุมชน
และผูป้กครอง    ส่งผลใหโ้รงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับในวงกวา้ง  ครู
และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มีขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 
ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนทั้งในดา้นงบประมาณและดา้นอ่ืน ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
 ผลการด าเนินงานตามการพฒันาตามมาตรฐานท่ี   6   ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีค่าเฉล่ียของผลการประเมินร้อยละ    99.54    ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายพึง
พอใจผลการด าเนินงาน การด าเนินงานบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน 
 
แนวทางการพฒันา 
 ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาโรงเรียนเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
และมีการบนัทึกผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบเพ่ือน าผลไปพฒันางานต่อไป   พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายในการ
บริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน    บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา   เดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษาปฐมวยั 
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มาตรฐานที่ 7   แนวการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  7.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
      ครูระดบัการศึกษาปฐมวยั ด าเนินการศึกษาเอกสาร
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และ
หลัก สูตรกา ร ศึกษ าปฐมวัยพุทธศัก ร าช  2 5 4 6 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสอดคลอ้งสัมพนัธ์ของหวัขอ้
ส าคญัของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
คือ วิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย คุณลักษณะท่ีพ่ึง
ประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี การจดัประสบการณ์ 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
การประเมินพฒันาการ การบริหารจัดการหลกัสูตร  
นโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าและพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวยั มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
และด าเนินการประชุมคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั โดยน าขอ้มูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์  และความรู้จากการศึกษาอบรมมา
ประกอบการพิจารณา จัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั โดยมีการวิเคราะห์ 
วางแผน เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการ 
สถานศึกษา  ครู  ผูป้กครอง  ผูแ้ทนชุมชน  ผูท้รงคุณวฒิุ 
ในการจัดท า หลักสูตร โครงสร้างสาระการเรียนรู้ 
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งเ รียนรู้  
โครงสร้างเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมและวิเคราะห์เด็ก 
รายบุคคลตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย บริบท สภาพ
ปัญหา เพื่อให้มีข้อมูลในการด าเนินการจัดท าและ 
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาไดน้ าหลกัสูตรไป 

1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมกับ
ทอ้งถ่ินและความตอ้งการของผูเ้รียน  
2.โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
จัดการเรียนรู้ เหมาะสมสอดคล้องตรงตามความ
ตอ้งการของเด็กและทอ้งถ่ินมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลบุคลากรครูในการใชห้ลกัสูตร
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง เม่ือส้ินปีการศึกษาคณะกรรมการ
งานนิเทศด า เนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโดยสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรครู 
และผู ้ปกครอง เ ก่ี ย วกับก ารประ เ มินหลัก สูตร
สถานศึกษา เพื่ อสรุปผลมาพัฒนาหลักสูตรในปี
การศึกษาต่อไป  

 

สถานศึกษาร้อยละ     99.24       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  7.1 
 
ตัวบ่งช้ีที่  7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
       โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยัมี
กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผูมี้
ส่วนร่วมเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความตระหนกั และเขา้ใจ
การจัดการศึกษาปฐมวยัโดยด าเนินการบริหารการ
จัดการโดยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการ  ท่ี
สอดคลอ้งกบัสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการวางแผนพฒันาโรงเรียน
และพฒันาคุณภาพการศึกษา มีผูรั้บผิดชอบแผนงาน
โครงการและ ด าเนินงานตามขั้นตอน เช่น กิจกรรม
ปฐมนิเทศผูป้กครองเด็กใหม่ จัดท าปฏิทินโรงเรียน 
จดัพิมพแ์ละรายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   ใน
วารสารภาคเรียนละ 2 เล่ม ติดตามสถานการณ์เม่ือเกิด
โรคระบาดตามช่วงเวลาต่าง ๆและแจง้ให้ผูป้กครอง
ไดรั้บทราบจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษา    

          สถานศึกษามีกระบวนการและแนวทางการ
ปฏิบติังาน มีระบบและกลไกเพ่ือให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
เกิดความตระหนกั และเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั
อย่างชัดเจนโดยมีการวางแผนการด าเนินงาน มีการ
ด าเนินงานเป็นระบบ มีการตรวจสอบและปรับปรุงการ
ด าเนินงานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นท่ียอมรับ   
 

สถานศึกษาร้อยละ   98.70    มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  7.2   
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ตัวบ่งช้ีที่  7.3 จัดกจิกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลกัการจัดการศึกษาปฐมวัย 

สถานศึกษาร้อยละ   98.49    มีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีที่  7.3 

วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
       โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการพฒันาแนวทางการจดัประสบการณ์
ของบุคลากร  พฒันาสถานศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี  จาก
การด าเนินงานกิจกรรม  งานโครงการท่ีหลากหลาย
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ ใ ห้ พ่ อ แ ม่  ผู ้ ป ก ค ร อ ง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้  าทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง เกิดความตระหนกั และมีความรู้ความเขา้ใจ
เ ก่ียวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเ ช่น งาน
หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย   กิจกรรมสานสายสัมพันธ์
ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี  1กิจกรรมสานสาย
สัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี  2  กิจกรรม
สานสายสัมพนัธ์ระดับชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี  3 
กิจกรรมวนัผูป้กครองพบครู   กิจกรรมปฐมนิเทศ
ผูป้กครองใหม่  หนูนอ้ยประชาสมัพนัธ์  แผน่พบัสาน
สมัพนัธ์บา้นโรงเรียน วนัเกิดนกัเรียนระดบัการศึกษา
ปฐมวยั กิจกรรมกีฑาสี  กิจกรรมประเมินพฒันาการ
เด็กรายบุคคล พฒันาการ 4 ดา้น กิจกรรมรายงานผล
การประเมินพฒันาการเดก็ปฐมวยั(สมุดพก) กิจกรรม
วันอาชีพ เป็นต้นโรงเ รียนมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนต่อผู ้ปกครองและ
ชุมชนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นจดัท าป้ายนิเทศ 
แผ่นพับสารสัมพันธ์บ้านโรงเรียนจดหมายแจ้ง
ข่าวสารจุลสาร  วารสาร  ส่ิงพิมพ ์ เวบ็ไซด ์SMSเป็น
ต้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้  าทอ้งถ่ิน 
และผูท่ี้เก่ียวข้อง เกิดความตระหนักและมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั จาก
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

       มีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถ
สนองความตอ้งการของผูเ้รียน  มีการจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้ในรูปของการบูรณาการผ่านการเล่นและลง
มือท า กิจกรรม ท่ี เด็กสามารถน า ไปปฏิบัติ ใช้ใน
ชีวิตประจ าว ัน  เพ่ือให้ พ่อ แม่ ผูป้กครอง  เกิดความ
ตระหนัก และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั  มีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ 
และปรับปรุงการจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง มีแผนงาน
โครงการปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ด าเนินงานตามเป้าหมายในแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนท่ีชัดเจน  และสามารถเป็น
แบบอย่างไดรั้บการยอมรับ ท าให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิด
ความตระหนกัรู้ และเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั
อยา่งชดัเจน     
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ตัวบ่งช้ีที่  7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
       โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองและชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการพฒันาแนวทางการจดัประสบการณ์ของ
บุคลากร  พฒันาสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  จากการ
ด าเนินงานกิจกรรม  งานโครงการท่ีหลากหลายการจดั
กิจกรรมเ พ่ือให้พ่อแม่  ผู ้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูน้  าทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เกิดความ
ตระหนัก และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยัเช่น กิจกรรมจัดประสบการณ์แบบ  
Project Approach กิจกรรมวนัอาชีพ  กิจกรรมสานสาย
สัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี  1 - 3    กิจกรรม
ปฐมนิเทศผู ้ปกครองเด็กใหม่ เป็นต้นโรงเรียนมีการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่ าวสาร กิจกรรมของโรง เ รียนต่อ
ผูป้กครองและชุมชนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นจดัท า
ป้ายนิเทศ แผ่นพบัสารสัมพนัธ์บา้นโรงเรียนจดหมาย
แจง้ข่าวสารจุลสาร  วารสาร  ส่ิงพิมพ ์ เวบ็ไซด ์SMSเป็น
ตน้ การจดักิจกรรมต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมใหผู้ป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้  าทอ้งถ่ิน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
โรงเรียนจดัข้ึน 

         โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ชุมชน และ
ท้องถ่ิน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
พฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา 
ทั้ งทางตรงและทางอ้อม มีการก าหนดโครงการ 
กิจกรรม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู ้ปกครอง  ชุมชน  และท้อง ถ่ินและ
ด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมท่ีก าหนดไวโ้ดยทุก
ฝ่ายมีส่วนรวม มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
และจดัท ารายงาน  น าขอ้มูลมาพฒันาปรับปรุงการจดั
โครงการ กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  เช่น เชิญผูป้กครอง
เป็นวิทยากรช่วยสอน   การประกอบอาหาร   เป็น
วิทยากรดา้นวิชาการ  ทุกงาน โครงการ กิจกรรมมีการ
ด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว ้มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งสรุปรายงานผล
การด าเนินงาน  และมีการน าผลท่ีได้จากการสรุป
รายงานไปปรับปรุงพฒันา   
 

สถานศึกษาร้อยละ    98.74    มีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีที่  7.4   
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ตัวบ่งช้ีที่  7.5 จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่พฒันาเด็กอย่างรอบด้าน  

วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
         โรงเรียนจดับรรยากาศและบริเวณแวดลอ้มไดอ้ยา่ง
ร่มร่ืน สวยงาม น่าอยู ่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกบั
การท า กิจกรรมทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่มมีความ
ปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน ทั้ งความมั่นคง แข็งแรงของ
อาคารสถานท่ี ระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัของ
เด็กทั้ งภายในและรอบสถานศึกษาอย่างทั่วถึง มีการ
ตรวจสอบเป็นประจ า มีห้องพยาบาลและพยาบาล
วิชาชีพประจ าเพื่อดูเด็ก ครูและเด็กมีจิตสาธารณะในการ
ร่วมรักษาความสะอาดมีแหล่งการเรียนรู้และส่ือภายนอก 
หอ้งเรียนท่ีมีความหลากหลายและคุม้ค่า โดยครูและเด็ก
ได้เข้าไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กให้ เต็มตามศักยภาพ มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างวยั 
และความสนใจ ให้เกิดความรู้จากประสบการณ์ตรงมี
การจดัพ้ืนท่ีและมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสม
กับวัย ตามความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือ
ตอบสนองพฒันาการให้ครบทั้ ง 4 ได้แก่ ด้านร่างกาย  
อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา โดยจดัมุมต่าง ๆ 
ภายในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ภายนอก
ห้องเรียนได้หลากหลายเหมาะสมกับวยั และเด็กได้
เรียนรู้จากของจริงและการจดัประสบการณ์ตรง  

         โรงเรียนมีแผนงานงบประมาณโครงการ/งาน
ต่างๆ รองรับการซ่อมแซมบ ารุงอาคารสถานท่ี และ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้สวยงามและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  เช่นจดัใหมี้ส่ิงอ  านวยความสะดวกเพ่ือพฒันา
เด็ก จดัส่ิงอ  านวยความสะดวกเพ่ือพฒันาเด็ก ทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  เพื่อ
พฒันาเด็กใหมี้พฒันาการทุกดา้นสูงสุดตามศกัยภาพ  
เช่น มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เคร่ืองนอน จ านวน
เพียงพอ และขนาดเหมาะสมกับเด็ก สะอาด และ
ปลอดภยั  มีมุมหนงัสือ และจ านวนหนงัสือเพียงพอ 
เหมาะสมกับวยั มีพ้ืนท่ีสนามเด็กเล่น และมีเคร่ือง
เล่นท่ีเหมาะสม ปลอดภยัส าหรับเด็ก มีพ้ืนท่ีส าหรับ
การแปรงฟัน ล้างมือ และท าความสะอาดร่างกาย 
พร้อมอุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีจ าเป็นและลา้งมือ 
และท าความสะอาดร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ท าความ
สะอาดท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบัเด็กมีหอ้งพยาบาลท่ี
สะอาด เหมาะสมในการให้ความให้ช่วยเหลือเด็ก
เบ้ืองตน้ 
 

สถานศึกษาร้อยละ    98.38    มีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีที่  7.5 
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ตัวบ่งช้ีที่  7.6  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต 
วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 

      โรงเรียนจดับรรยากาศและบริเวณแวดลอ้มไดอ้ยา่ง
ร่มร่ืน สวยงาม น่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้และเหมาะสม
กบัการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มมีความ
ปลอดภยัในทุก ๆ ด้าน ทั้ งความมัน่คง แข็งแรงของ
อาคารสถานท่ี ระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัของ
เด็กทั้ งภายในและรอบสถานศึกษาอย่างทั่วถึง มีการ
ตรวจสอบเป็นประจ า มีห้องพยาบาลและพยาบาล
วิชาชีพประจ าเพื่อดูเด็ก ครูและเด็กมีจิตสาธารณะใน
การร่วมรักษาความสะอาดมีแหล่งการเรียนรู้และส่ือ
ภายนอกหอ้งเรียนท่ีมีความหลากหลายและคุม้ค่า โดย
ครูและเด็กได้เข้าไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตาม
ศกัยภาพ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานของ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างวัย  และความสนใจ  ให้ เ กิดความ รู้จาก
ประสบการณ์ตรงมีการจดัพ้ืนท่ีและมุมประสบการณ์ท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบัวยั ตามความตอ้งการของเด็ก
เป็นรายบุคคล เพ่ือตอบสนองพฒันาการให้ครบทั้ง 4 
ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และ
สติปัญญา โดยจดัมุมต่าง ๆ ภายในหอ้งเรียนและแหล่ง
เ รียนรู้ต่าง ๆ  ภายนอกห้องเ รียนได้หลากหลาย
เหมาะสมกบัวยั และเด็กไดเ้รียนรู้จากของจริงและการ
จดัประสบการณ์ตรง  
 

       โรงเรียนมีแผนงานการด าเนินงาน และฝ่าย
บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เ ป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร จั ด
สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการ
จดัอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีบรรยากาศของโรง
คาทอลิก เช่น มีรูปป้ันนักบุญหลุยส์ และรูปป้ันแม่
พระ เป็นตน้ มีโครงการท่ีอนุรักษพ์ฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น กิจกรรมนกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว   
 

สถานศึกษาร้อยละ   98.56   มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  7.6 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

99.24 4.00 
     

ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 

98.70 4.00 
     

ตวับ่งช้ีท่ี 7.3 จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกั
รู้และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

98.49 4.00 
     

ตวับ่งช้ีท่ี 7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

98.74 4.00 
     

ตวับ่งช้ีท่ี 7.5 จดัส่ิงอ  านวยความสะดวกเพ่ือพฒันา
เดก็อยา่งรอบดา้น 

98.38 4.00 
     

ตวับ่งช้ีท่ี 7.6จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ตาม
กฎบตัรการศึกษามงฟอร์ต 

98.56 - 
     

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา  98.69 20      

 
วิธีการพฒันา 

การส่งเสริมและพฒันาดา้นความสามารถของครูในดา้นการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้ให้ความส าคัญต่อความรู้และ
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของครู  โดยโรงเรียนไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
จดัการเรียนการสอนของครูไวใ้นแผนพฒันาโรงเรียน พ.ศ.2553 - 2558 ให้มีความหลากหลายสอดคลอ้ง
กบัเด็กโดยเนน้เด็กเป็นส าคญัและก าหนดกิจกรรม/โครงการไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2554
โดยมีความมุ่งหวงัวา่จะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการสอนของครูและผลสมัฤทธ์ิทางดา้นการเรียนของเดก็ 

ครูระดบัการศึกษาปฐมวยั ด าเนินการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 
2546 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสอดคลอ้งสัมพนัธ์ของหัวขอ้ส าคญัของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา คือ วิสัยทัศน์ ภารกิจ  เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี การจัด
ประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  การประเมินพฒันาการ การบริหาร
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จดัการหลกัสูตร  นโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อน ามา เป็นแนวทางในการจดัท า
และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาในระดบัการศึกษาปฐมวยั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา และด าเนินการประชุมคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัการศึกษา
ปฐมวยั โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์  และความรู้จากการศึกษาอบรมมาประกอบการพิจารณา จดัท า
และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั โดยมีการวิเคราะห์ วางแผน เสนอผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  ผูป้กครอง  
ผูแ้ทนชุมชน  ผูท้รงคุณวุฒิ ในการจดัท าหลกัสูตร โครงสร้างสาระการเรียนรู้ ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ โครงสร้างเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมและวิเคราะห์เด็กรายบุคคลตามพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั บริบท สภาพปัญหา เพื่อใหมี้ขอ้มูลในการด าเนินการจดัท าและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาไดน้ า
หลกัสูตรไปจดัการเรียนรู้เหมาะสมสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของเด็กและทอ้งถ่ินมีการนิเทศ ก ากบั 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลบุคลากรครูในการใชห้ลกัสูตรภาคเรียนละ         1  คร้ัง เม่ือส้ินปีการศึกษา
คณะกรรมการงานนิเทศด าเนินการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาโดยสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรครู และผูป้กครองเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อสรุปผลมาพฒันาหลกัสูตรในปี
การศึกษาต่อไป 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทราระดบัการศึกษาปฐมวยัมีกระบวนการและแนวทางการปฏิบติังาน 
เพ่ือให้ผูมี้ส่วนร่วมเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความตระหนกั และเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยัโดยด าเนินการ
บริหารการจดัการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบติัการ 
ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพ่ือเป็นการวางแผนพฒันาโรงเรียนและพฒันาคุณภาพการศึกษา มีผูรั้บผิดชอบ
แผนงานโครงการและด าเนินงานตามขั้นตอน โดยมีกิจกรรมท่ีส่งผลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความ
ตระหนัก และเขา้ใจการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยัเช่น กิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครองเด็กใหม่  
กิจกรรมสานสายสัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี  1 - 3  กิจกรรมผูป้กครองพบครู  งานบริหารฝ่าย
ปฐมวยั กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมหนูนอ้ยประชาสมัพนัธ์ จดัท าปฏิทินโรงเรียน จดัพิมพแ์ละรายงาน
ผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   ในวารสารสารภาคเรียนละ 2 เล่ม ติดตามสถานการณ์เม่ือเกิดโรคระบาดตาม
ช่วงเวลาต่าง ๆและแจง้ใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษา (SAR)  ทุกส้ินปีการศึกษา 
 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการจัด
ประสบการณ์ของบุคลากร  พฒันาสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  จากการด าเนินงานกิจกรรม  งานโครงการท่ี
หลากหลายการจดักิจกรรมเพ่ือให้พ่อแม่ ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้  าทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง เกิดความตระหนกั และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั เช่น กิจกรรมจดั
ประสบการณ์แบบ  Project Approach กิจกรรมยินดีกบับณัฑิตนอ้ย กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน  
กิจกรรมนกัอนุรักษรุ่์นจ๋ิว กิจกรรมวนัอาชีพ  กิจกรรมสานสายสัมพนัธ์ระดบัชั้นการศึกษาปฐมวยัปีท่ี  1 - 3    
กิจกรรมกรีฑาสีและการแข่งขนักีฬาภายนอกหน่วยงาน  กิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครองเด็กใหม่ เป็นตน้ 
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โรงเรียนมีการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนต่อผูป้กครองและชุมชนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เช่น จดัท าป้ายนิเทศ แผ่นพบัสารสัมพนัธ์บา้นโรงเรียนจดหมายแจง้ข่าวสารจุลสาร  วารสาร  ส่ิงพิมพ ์ เวบ็
ไซด์ SMS เป็นตน้ การจดักิจกรรมต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้  า
ทอ้งถ่ิน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เกิดความตระหนกัและมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
จากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและ
พฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูป้กครองและชุมชนในการมีส่วนร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานท่ี เช่น การจดั
ประสบการณ์แบบ Project Approach โดยผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรให้
ความรู้กบัเดก็เก่ียวกบัภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน และเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัเดก็ให ้ซ่ึงเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงทางโรงเรียนมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งสรุปรายงานผลการด าเนินงาน และมีการน าผลท่ีไดจ้ากการสรุปรายงานไปปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองมี
การปรึกษาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน พฤติกรรมของเด็ก  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการแกปั้ญหาไดมี้การส ารวจความตอ้งการของผูป้กครองเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษาร่วมกนัระหวา่งครู
กบัผูป้กครองและชุมชน 

โรงเรียนจดับรรยากาศและบริเวณแวดลอ้มไดอ้ย่างร่มร่ืน สวยงาม น่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เหมาะสมกบัการท ากิจกรรมทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่มมีความปลอดภยัในทุก ๆ ด้าน ทั้ งความมัน่คง 
แข็งแรงของอาคารสถานท่ี ระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัของเด็กทั้งภายในและรอบสถานศึกษาอยา่ง
ทัว่ถึง มีการตรวจสอบเป็นประจ า มีห้องพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพประจ าเพื่อดูเด็ก ครูและเด็กมีจิต
สาธารณะในการร่วมรักษาความสะอาดมีแหล่งการเรียนรู้และส่ือภายนอกห้องเรียนท่ีมีความหลากหลาย
และคุม้ค่า โดยครูและเด็กไดเ้ขา้ไปใชเ้พ่ือพฒันาเด็กให้เต็มตามศกัยภาพ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างวยั และความสนใจ ให้เกิด
ความรู้จากประสบการณ์ตรงมีการจดัพ้ืนท่ีและมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัวยั ตามความ
ตอ้งการของเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือตอบสนองพฒันาการให้ครบทั้ง 4 ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  
สังคม และสติปัญญา โดยจดัมุมต่าง ๆ ภายในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ภายนอกห้องเรียนได้
หลากหลายเหมาะสมกบัวยั และเดก็ไดเ้รียนรู้จากของจริงและการจดัประสบการณ์ตรง  
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ผลการพฒันา 
โรงเรียนมีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มี

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่งผลท าให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตระหนักและเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษา
ปฐมวยั ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมกนัจดัการศึกษาและอ านวยความ
สะดวกเพ่ือพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนในดา้น แนวการจัดการศึกษา  พบว่าผลการด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการและกิจกรรมพฒันาผูบ้ริหารตามมาตรฐานท่ี  7 และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งพึงพอใจใน
ผลการด าเนินงาน การด าเนินงานบรรลุมาตรฐาน/ เป้าหมายตามแผน ผลการประเมินมีระดบัคุณภาพเฉล่ียร้อย
ละ 98.69 คุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 
แนวทางการพฒันา  

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยัมีแนวทางการพฒันา  มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 
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มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งช้ีที่  8.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 

        โรงเรียนมีการด าเนินงาน  แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเ รียนเซนต์หลุยส์  ฉะเ ชิงเทรา  ปี
การศึกษา 2553-2558, จัดท าคู่ มือมาตรฐาน , จัดท า
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557, หลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน ,รายงานประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 
2557 , บนัทึกการประชุมงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
,แ ฟ้มมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน ,ค าสั่ ง แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 
ท่ี เ กิดจากการศึกษา วิ เคราะห์ข้อมูล(SWOT)จาก
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(สพฐ.) มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.) และขอ้เสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง นโยบายและจุดเนน้ของฝ่ายการศึกษามูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศกัยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความ
คาดหวังทางสังคมและคุณลักษณะของผู ้เ รียนท่ี
ตอ้งการให้เกิดข้ึน มาตรฐานและตวับ่งช้ีสะทอ้นอตั
ลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียนอยา่งเด่นชดั  

สถานศึกษามีการจดัการท าขอ้ก าหนดเก่ียวคุณลกัษณะ  
คุณภาพท่ีพึงประสงค ์ และมาตรฐานท่ีตอ้งการใหเ้กิด
กบัสถานศึกษา  เพ่ือใชเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพ  โดยการวิเคราะห์สงัเคราะห์มาจากมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษา
ปฐมวยั  มาตรฐานส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
มาตรฐานคุณภาพของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียล  
มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
นโยบายและจุดเนน้ของหน่วยงานตน้สงักดั  เอกลกัษณ์
ท่ีสถานศึกษาตอ้งการสร้าง  โดยค านึงถึงศกัยภาพของ
ผูเ้รียน  ศกัยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  

สถานศึกษาร้อยละ  100   มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  8.1 
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ตัวบ่งช้ีที่  8.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม    
                        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
     โรงเรียนจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานของ
สถานศึกษาโดยศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการท่ีจ าเป็นของ
สถานศึกษาท่ีเกิดจากขอ้เสนอแนะของ สมศ.  ขอ้เสนอแนะ
ของตน้สังกดั(FSG) ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของโรงเรียน
(SAR) วิเคราะห์ขอ้มูล(SWOT)จากมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก(สมศ.) และข้ออเสนอแนะการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม นโยบายและจุดเนน้ของฝ่ายการศึกษามูลนิธิ
คณะเซ็นตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ศกัยภาพและบริบทของ
สถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคาดหวงัทางสังคม
และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนโรงเรียนจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   ท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันา
โรงเรียน มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆรองรับเป้าหมาย
ครอบคลุมทุกเป้าหมายตามแผนพฒันาโรงเรียนโดยมีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน การประชุมเพื่อรับทราบ
แนวทางปฏิบัติการด าเนินงานโดยบุคลากรท่ีรับผิดชอบทุก
หน่วยงาน/ฝ่าย มีส่วนร่วมในการน าเสนองบประมาณประจ าปี   
มีการจดัสรรงบประมาณประจ าปีอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
เพื่อบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาผู ้ เ รียนตลอดปี
การศึกษา   มีคณะกรรมการด าเนินงาน บริหารงานท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานเป็นเป้าหมายในการพฒันา   มี
การบริหารจดัการ วิเคราะห์งบประมาณและผูรั้บผิดชอบอยา่ง
ชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว ้ มีการรวบรวมผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
(SAR) ผลประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  และผลการ
ประเมินคุณภาพผูเ้รียนเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้อ้างอิงในการ
จัดท าแผน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพท่ีแสดงถึง  
แผนงาน / โครงการ  กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ  และ
ผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน สอดรับกบัวิสัยทศัน์   พนัธกิจ  
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ มีการก าหนดกรอบเพ่ือใชเ้ป็น
ทิศทางในการด าเนินงาน  ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย
ร่วมกนัคิด  วิเคราะห์  และพิจารณา  และมีการน าแผน
สู่การปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
ความส าเร็จของงานและโครงการที่สอดคล้องมีดงันี ้

1.กิจกรรมนโยบายและแผนพฒันาฝ่ายปฐมวยั มีผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.17 
 

สถานศึกษาร้อยละ   99.17     มีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีที่  8.2 
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ตัวบ่งช้ีที่  8.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่                              
                        พฒันาคุณภาพการศึกษา 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
    1.โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ขออนุมติัการ
จดัท าแผนงานโครงการพฒันาระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน จากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย เพื่อรองรับการด าเนินงานในการพฒันาขอ้มลูและ
ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
     2.  ด  า เนินการแต่งตั้งบุคลากรรับผ ิดชอบงาน
สารสนเทศของโรงเรียน  ประกอบดว้ย บุคลากรงาน
สารสนเทศ และตวัแทนของฝ่ายตามโครงสร้างการ
บริหาร เพ่ือสร้างเครือข่ายในการจดัเก็บขอ้มูลโดยมี
การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากร และมอบหมาย
งานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อสร้างความชดัเจนในการ
ด าเนินงาน 
     3 .  จ ดั ใ ห ้ม ีก า ร จ ดั ท า แ ผนปฏ ิบ ตั ิก า ร ด า้ น
สารสนเทศของโรงเรียน  เพื่อก าหนดขอบข่ายของ
งานสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ออกแบบระบบจดัเก็บ
และประมวลผลขอ้มลูและสารสนเทศ จากการประชุม
ร่วมกันของคณะกรรมการสารสนเทศของโรงเรียน
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีมติให้แบ่งหมวดหมู่หัวขอ้
ขอ้ม ูลสารสนเทศออกเป็น 5  ส่วน ไดแ้ก่ ระบบ
สา รสน เ ทศ พื ้น ฐ านของสถ านศ ึกษ า , ร ะบบ
สารสนเทศเก่ียวกับผู ้เรียน, ระบบสารสนเทศการ
บริหารวิชาการ, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการ และสารสนเทศเพื่อการรายงาน ท่ีครอบคลุม
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทยและโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
ฉะเชิงเทรา 
      
 

        โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีข้อมูลและ
สารสนเทศ สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีครบถ้วน 
ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั ท่ีจดัเก็บไวอ้ย่างเป็น
ระบบ เพื่อน าไปใชใ้นการบริหารงานดา้นการบริหาร
จดัการและการจดัการเรียนการสอนมีการจดัเก็บขอ้มูล
และสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ จดัเป็นระเบียบ เรียกใช้
ได ส้ะดวก  ม ีการว ิเ คราะห ์และสรุปข อ้ม ูล เ ป็น
สารสนเทศที่น าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที มีว ิธีการ
จดัเก็บหรือใชเ้คร่ืองมือทนัสมยั และมีการปรับปรุง
วิธีการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศอยู่เสมอ ซ่ึงการ
จดัการสร้างฐานขอ้มูลในองค์กรเดียวกนั และน า
ขอ้ม ูลสารสนเทศกลางมาใชร้่วมกนั  ท าให ้เก ิด
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียน  มีการ
ด าเนินการน าข้อมูลและสารสนเทศมาใช้   ในการ
บริหารจดัการและจดัการเรียนการสอน  เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรพึงพอใจ ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ มี
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเรียนการสอนได้อย่าง
รวดเร็ว และจดัสภาพหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนยงั
ส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ได้ดว้ยตนเอง และเป็น
ขอ้มลูใชใ้นการวางแผนพฒันาการเรียนการสอน 
ความส าเร็จของงานและโครงการท่ีสอดคลอ้งมีดงัน้ี 

1.กิจกรรมประกนัคุณภาพภายในมีผลการประเมินคิด
เป็นร้อยละ 99.53 
2.กิจกรรมนโยบายและแผนพฒันาฝ่ายปฐมวยั มีผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.17 
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วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
      4. มีศนูยส์ารสนเทศของโรงเรียนท าหนา้ท่ีรวบรวม   
จดัเกบ็สารสนเทศจากหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
ทั้ งท่ีเป็นเอกสารและไฟล์ข้อมูล เพื่อให้บริการด้าน
ขอ้มลูและสารสนเทศเฉพาะเร่ืองแก่ผูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่ม  
     5.   ด  าเนินการพฒันาบุคลากรดา้นสารสนเทศ โดย
การส่งเขา้ร่วมอบรมสมัมนา และศึกษาต่อในโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ชุด
วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศเบ้ืองตน้ เพื่อน าความรู้
และประสบการณ์มาพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง   
      6.  จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ
โรงเ รียน เพื่อ ติดตามความคืบหน้า  และผลการ
ด าเนินงาน  
      7.  ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั 
สมบูรณ์และความสอดคล้องของข้อมูล เพื่อน ามา
จดัท ารายงานสารสนเทศประจ าปีของโรงเรียน 
      8. ด าเนินการส ารวจและสรุปประเมินผลความพึง
พอใจของผูรั้บบริการดา้นขอ้มูล  และสารสนเทศของ
โรงเรียน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาถดัไป 
 

 

สถานศึกษาร้อยละ   99.35          มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  8.3 
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ตัวบ่งช้ีที่  8.4    ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
        โรงเรียนมีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
มีการก ากับติดตามการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเน่ือง ดงัน้ี 
    -  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในซ่ึงมี
ตวัแทนครูจากทุกหน่วยงานเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ  
    -  จดัท าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน
ร่วมกนัท าตามตวับ่งช้ีของ สมศ.และ สพฐ. จดัท าเป็น
รูปเล่มประชาสัมพนัธ์ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา
ทราบ 
    -  จัดท าแผนงานและปฏิทินปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายใน 
    -  ด  าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
    -  คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
แต่ละมาตรฐานรวบรวม สืบคน้ ขอ้มูล สารสนเทศของ
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ตามมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  
    - คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลเพื่อจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองต่อไป 
    - มีการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
จาก ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เป็นประจ าทุกปี 

โรงเรียนมีการด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา  และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจดัท ารายงานการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา  พร้อมทั้งน า
ขอ้เสนอแนะมาพฒันางานในการด าเนินการงานคร้ัง
ต่อไป   
ความส าเร็จของงานและโครงการที่สอดคล้องมีดงันี ้
1.กิจกรรมประกนัคุณภาพภายในมีผลการประเมินคิด
เป็นร้อยละ 99.53 
2.กิจกรรมนโยบายและแผนพฒันาฝ่ายปฐมวยั มีผล
การประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.17 
 

สถานศึกษาร้อยละ    99.35       มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  8.4 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันา 
                        คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
        โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดบัการศึกษา
ปฐมวัย  น าผลการประเมินคุณภาพทั้ งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเสนอแก่
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู ้อ  านวยการของโรงเรียน
ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินท่ีสะท้อนผลการ
ป ฏิบั ติ ง านตามแผนพัฒน า คุณภาพก าร ศึกษ า  
แผนปฏิบติังานประจ าปี  มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
มาวางแผนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะผู ้
ประเมินทั้งภายในและภายนอก   
 

     โรงเรียนมีการน าผลการประเมินคุณพฒันาคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์  
สงัเคราะห์  เพื่อใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

สถานศึกษาร้อยละ    100    มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  8.5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.6  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
      โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  มีการก าหนดงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ในโครงสร้างการบริหารโรงเรียน มี
การแต่งตั้ งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน เพ่ือ
ก าหนดบทบาทและภาระงาน มีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของ
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และของมลูนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  มีมีการประชุมวางแผน 
การด าเนินงาน  เป็นประจ าทุกเดือน  มีการตรวจติดตาม
ประเมินภายในภาคเรียนละ 1 คร้ัง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อจดัท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) อย่างต่อเน่ือง
ทุกปีการศึกษาเพื่อประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของ
โรงเรียนใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชนทราบ โดย
ผา่นทางเอกสารและเวบ็ไซตข์องโรงเรียน   มีการรายงาน
ผลการปฏิบติังานในการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ผูอ้  านวยการทุกคร้ัง รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการของมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยโดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมี
ส่วน ร่วมในการด า เ นินการ   น า เสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการใหค้วามเห็นชอบ  - 
เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง อยา่งเหมาะสม และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

      โรงเรียนมีการจดัท ารายงานผลประเมินคุณภาพ 
ภายในของโรงเรียนเป็นรายงานประจ าปี   หลงัจาก 
ด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ในแต่ละปีการศึกษาน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วาม 
เห็นชอบและน าเสนอต่อ  สพฐ,  สช,  มลูนิธิคณะ 
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยประเทศไทย   

สถานศึกษาร้อยละ 100   มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  8.6 
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ตัวบ่งช้ีที่  8.7  สถานศึกษามีการบริหารและด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ 
                        คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  (BSG) 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
         โรงเรียนมีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกัน คุณภาพภายใน ซ่ึง มีตัว แทนค รูจ าก ทุก
หน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  และได้เชิญ
วิทยากรจากฝ่ายการศึกษามาให้ให้ความรู้เร่ืองเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย  ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 กบัครูทั้งโรงเรียน  
และมีการประชุมวางแผนการด าเนินงานภายในเป็น
ระยะ  และมีการติดตามงานอยา่งเป็นระบบ  และมีการ
ตรวจติดตามจากฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คา -  
เบรียลทุกปี 
 

    โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  บริหารงานและ
ด า เ นินการพัฒนาตามมาตรฐานการ ศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

สถานศึกษาร้อยละ    100     มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  8.6 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษา 

100 1 
     

ตวับ่งช้ีท่ี 8.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

99.17 1 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 8.3  จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการ เพื่อพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

99.35 1 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 8.4  ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

99.35 0.5 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 8.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

100 0.5 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 8.6  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

100 1 
     

ตวับ่งช้ีท่ี  8.7  สถานศึกษามีการบริหารและ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมลูนิธิ
คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  (BSG) 

100 - 

     

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวง 

99.69 5      

 
 
 
 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     290 
 

วิธีการพฒันา 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน ตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวงว่าดว้ยเร่ืองของการจดัการศึกษา โดยไดก้ าหนดวิธีการพฒันาไวใ้นพนัธกิจเป้าหมายของ
แผนพัฒนาสถานศึกษา พ .ศ.2553 – 2558 และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ .ศ. 2557 รวมถึงการจัดงาน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดตามกฎกระทรวง  

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงมูลนิธิฯ ไดมี้การจดัตั้ งหน่วยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ึน มีหน้าท่ีในการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือฯ ทุกแห่ง โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานท่ีประกอบดว้ยตวัแทน
คณะครูจากทุกโรงเรียนในเครือฯ ท่ีมีความรู้และมีความเช่ียวชาญดา้นการประกนัคุณภาพร่วมกนัจดัท า
มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯ เพ่ือใหทุ้กโรงเรียนในเครือฯ น าไปสู่การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2553)และ  อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยจดัท าแผนพฒันาคุณภาพของโรงเรียน
ระยะ 6 ปี (ปีการศึกษา 2553 – 2558) โดยบริหารจดัการศึกษาแบบการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหาร ครูพนักงาน 
ผูเ้รียน สมาคมผูป้กครองและครูฯ  สมาคมศิษย์เก่า และชุมชน  ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน พฒันา
โรงเรียน ดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสไดรั้บการพฒันาดา้น
ต่าง ๆ อยา่งเตม็ศกัยภาพและทุกฝ่ายมีการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีก าหนดในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
โดยจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นรายปี  เป็นประจ าทุกปี  และจัดการแผนงานรองรับการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  ในรูปแบบของงาน / โครงการ/ กิจกรรม มีด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว ้ และมีผูรั้บผิดชอบ
อยา่งชดัเจน มีการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี ด าเนินการวิเคราะห์การ
ใชง้บประมาณและด าเนินงานตามแผนเสนอต่อคณะกรรมการมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  
ในส้ินปีการศึกษาเพ่ือน าผลการประเมินไปพฒันาในปีการศึกษาต่อไป 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมีการจดัขอ้มูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบพ้ืนฐาน
ของการจดัการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ถูกตอ้ง  และเป็นปัจจุบนั  ทนัต่อการใชง้าน โครงสร้างพ้ืนฐานของ
โรงเรียน  จ  านวนผูเ้รียน  ประวติัผูเ้รียน  บุคลากรครู และผลจากการจดัการเรียนการสอน มีการน าขอ้มูล
สารสนเทศไปบริหารการจดัการเพื่อพฒันาสถานศึกษา  ทางโรงเรียนไดม้อบหมายให้ผูรั้บผิดชอบงาน
สารสนเทศของโรงเรียนเป็นผูร้วบรวม และท าการจัดเก็บรวมทั้ งสรุปข้อมูลในภาพรวมของแต่ละปี
การศึกษา แบ่งหมวดหมู่หัวขอ้ขอ้มูลสารสนเทศออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของ



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     291 
 

สถานศึกษา  ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน    ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ  ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจดัการและสารสนเทศเพ่ือการรายงาน ท่ีครอบคลุมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องและ
ผูใ้ชบ้ริการขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียน 

 มีการน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารการจดัการและการเรียนการสอน   พร้อมทั้งมี
การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับกิจกรรมในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น น าระบบ SWIS (School Web-based Information System) ใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนทั้งดา้นการบริหารจดัการและดา้นการจดัการเรียน
การสอน การจดัท าจุลสาร จ านวน 2 ฉบบัต่อภาคเรียน ระบบSMS มาใชใ้นการส่งข่าวสาร ป้ายสถิติการมา
เรียนของผูเ้รียนในแต่ละวนัท่ีห้องธุรการของโรงเรียนปฏิทินโรงเรียนประจ าปีการศึกษา แผ่นพบัขอ้มูล
สารสนเทศรายงานประจ าปี (Annual Report) เป็นตน้ 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบกลไกมีการตรวจติดตามคุณภาพของโรงเรียนตามกฎกระทรวง 
มีการก ากบั  ติดตาม  การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ใหบ้รรลุตามเป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน มีการน าผลการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไป
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา และน าขอ้มูลมาจดัท าแผนประจ าปีในปีการศึกษาต่อไป  โรงเรียน
มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  โดยน าวงจร  PDCA มาเป็นแนวทางในการพฒันา
คุณภาพของสถานศึกษา   

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนมีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาเสนอแก่คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการของโรงเรียนร่วมกนัพิจารณา ผลการประเมินท่ี
สะทอ้นผลการปฏิบติังานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบติังานประจ าปี  มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  มาวางแผนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือ
ปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะของคณะผูป้ระเมินทั้งภายในและภายนอก   

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการจดัท ารายงานประเมินตนเองโดยสรุปผลจากการประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และน าเสนอรายงานการประเมินตนเองแก่
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการของโรงเรียนพิจารณาผลการประเมินท่ีสะทอ้นผลการปฏิบติังานตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบติังานประจ าปี  และผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและส่งรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) แก่ตน้สังกดั เผยแพร่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และส่งใหส้ านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) เพื่อรับการประเมินภายนอกน าผลจาก
กระบวนการท างานมาเป็นฐานขอ้มลูในการพิจารณาทบทวนในการวิเคราะห์งาน ในการวางแผนพฒันาใน
ปีการศึกษาต่อไป 
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ผลการพฒันา  
 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ มีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และสรุปผลการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นท่ียอมรับของ
ผูป้กครอง ชุมชนท้องถ่ิน ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องพึงพอใจ และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ มี
ผูรั้บผิดชอบและจัดในช่วงท่ีเหมาะสม   ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบอย่าง
แพร่หลายดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย น่าสนใจและตรงกบักลุ่มเป้าหมายปีการศึกษาต่อไป 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนในดา้นการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงพบว่าผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมตามมาตรฐานท่ี  12  
และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งพึงพอใจในผลการด าเนินงาน การด าเนินงานบรรลุมาตรฐาน/ เป้าหมายตามแผน ผลการ
ประเมินมีระดบัคุณภาพเฉล่ียร้อยละ  98.01   คุณภาพระดบัดีมาก 
 
แนวทางการพฒันา 
 ควรมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง  และมีการน าผลการ
ตรวจการประเมินไปพฒันางานต่อไปอยา่งเป็นระบบ   และน าผลรายงานประเมินตนเองใหบุ้คลากร
รับทราบ  และหาแนวทางพฒันาในงานท่ีรับผิดชอบต่อไป 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  

วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
        โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา   มีการก าหนด
วิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน สร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้เด็กพฒันาการเรียนตามวยั  ใฝ่เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสามารถ  และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าว ันให้เ กิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  
สนับสนุนให้เด็ก บุคคลกรและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและ
ภายนอกท่ีหลากหลายเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของเดก็  ดงัน้ี 
   1. มีการส ารวจและจดัแหล่งเรียนรู้ให้เด็กไดเ้ขา้เรียนรู้
ตามแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่นห้องอาเซียน สวน
วรรณคดี สวนนก สนามกลางแจง้ หอ้งปฏิบติัการในฝ่าย
ปฐมวัย รวมทั้ งมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  เหมาะสม
เพียงพอและมีความแขง็แรงปลอดภยัในหอ้งเรียน จดัให้
มีมุมหนงัสือภายในหอ้งเรียน หอ้งสมุดเคล่ือนท่ีหนงัสือ 
สารสมัพนัธ์ ใหค้วามรู้ผูป้กครอง 
   2.จดัให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ให้การ
สนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือปฏิบัติจริงทั้ งรายกลุ่มและรายบุคคลจาก
วิทยากร เช่น กิจกรรม Project Approach  เป็นตน้ 
  3.บุคลากรภายในสถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนท่ีให้เด็กไดคิ้ดวิเคราะห์และลงมือ
ปฏิบติัจริง 

1. มีการส ารวจเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้และภมิูปัญญา
ในทอ้งถ่ิน 
2.มีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน
สร้าง และพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
3. มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มลูอยา่ง
เหมาะสมกบัแหล่งเรียนรู้ภมิูปัญญาในทอ้งถ่ิน 
 
 

สถานศึกษา ร้อยละ    98.22     ที่มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  9.1 
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ตัวบ่งช้ีที่  9.2 มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เกีย่วข้อง 

วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ระดับการศึกษา
ปฐมวยั ครูเด็ก ผูป้กครอง ชุมชน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและ
องค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้  องค์
คว าม รู้ ต่ างๆจนสามารถส ร้างความ รู้   ทักษะ  มี
กระบวนการจดัการความรู้  ถ่ายทอดความรู้ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั  ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครัว  ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน
และองคท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1. มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปกครองและ
องค์กรอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืน   
ประชุมผูป้กครองและครู ประชุมสมาคมศิษยเ์ก่า   ร่วม
เป็นตวัแทนแลกเปล่ียนความรู้แสดงความคิดเห็นในการ
จดัการศึกษาและการจัดกิจกรรมให้กับผูเ้รียนร่วมกัน
พฒันาการศึกษาร่วมกบัโรงเรียน และร่วมกิจกรรมใน
โอกาสส าคัญต่างๆของโรงเรียนทุกกิจกรรมและให้
ข้อเสนอแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 
2.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนักบัชุมชน โดยการน า
ผูป้กครอง องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนตวัแทนชุมชนท่ีมีความรู้ความ 
สามารถเฉพาะดา้นมาเป็นวิทยากรใหค้วามรู้กบัเด็ก เด็ก
ไดรั้บการพฒันาและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
3.ได้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  จัดให้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม  เช่น กิจกรรม Project Approach กิจกรรมวนั
อาชีพ เป็นตน้ 

1.ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง  ชุมชน  องค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจน
สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  สมาคม
ผูป้กครองและครูโรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา   
2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องคค์วามรู้ต่างๆ จนสามารถ
สร้างความรู้ ทักษะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันทั้ ง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนและองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งและให้ขอ้เสนอแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การจดัการศึกษาเป็นอยา่งดี 
 

สถานศึกษา ร้อยละ  98.50     ที่มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  9.2 
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ตัวบ่งช้ีที่  9.3   สถานศึกษาสร้างกลไกโครงสร้างและวิธีการต่างๆในกระบวนการศึกษาเพือ่ผนึกพลงั  
เช่ือมโยง และส่งเสริมการด าเนินงานและการพฒันาร่วมกบับุคคลและองค์กรต่างๆตลอดจนให้การ
สนับสนุนต่อบรรดาผู้ด้อยโอกาสต่างๆ(BSG.) (MEC.P.15-16) 

วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
      โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา มีการประสาน
สัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครอง  ชุมชน ศิษยเ์ก่า  องค์กรอ่ืนๆ 
อยา่งเหมาะสม และทัว่ถึงในการพฒันาการศึกษาตลอดจน
การสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมปัญญาและชุมเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาและให้การ
สนบัสนุนต่อผูด้อ้ยโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม ดงัน้ี 
1. มีการประสานสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครอง ชุมชน ศิษย์
เก่า องค์กรอ่ืนๆ ในงานสัมพนัธ์ชุมชน กิจกรรมเครือข่าย
ระดับชั้น เปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาร่วมกบัโรงเรียน  และ สร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน  
2.ได้เ ชิญบุคคล ท่ี เ ป็นภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินในจังหวัด
ฉะเชิงเทรามาให้ความรู้กับเด็กและมีแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนรวมทั้งให้ความร่วมมือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินให้ เด็กได้เ รียนรู้นอกสถานท่ีจาก
กิจกรรม Project Approach 
3.ส่งเสริมใหค้รูผลิตส่ือการเรียนการสอน สร้างนวตักรรม 
และองคค์วามรู้ใหม่อยูเ่สมอ  เพื่อจดัการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ  นกัเรียนมีความรู้มีประสบการณ์ในเน้ือหา
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเทคนิคการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย และ
จากบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
มาให้ความ รู้กับนักเ รียนและมีแหล่งการเ รียน รู้ใน
หอ้งเรียนและนอกสถานท่ี    
3. มีกิจกรรมบริจาคส่ิงของเยี่ยมผูด้อ้ยโอกาส สนับสนุน
และส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัการช่วยเหลือและแบ่งปันผูท่ี้
ดอ้ยโอกาส  

1. สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง 
ชุมชน ศิษยเ์ก่า องคก์รอ่ืนๆในการสนบัสนุน
แหล่งเรียนรู้ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินรวมถึงการพฒันา
สถานศึกษา 
2.บุคลากรไดส้ร้างนวตักรรมและความรู้ใหม่เพ่ือ
เป็นการพฒันาตนเองและเดก็อยูต่ลอดเวลา 
 

สถานศึกษา ร้อยละ  98.46   ที่มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  9.3 
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ตัวบ่งช้ีที่  9.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการท างานใดๆกบัสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่ง
ประเทศไทย(BSG.), (MEC.P.26) 

วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
         โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา เขา้ร่วมมือเป็น
คณะกรรมการ และอนุกรรมการต่างๆของมูลนิธิฯ
ตลอดจนให้ความร่วมมือในการด า เนินงานตาม
นโยบายฯแผนงานของฝ่ายต่างๆของมูลนิธิฯใน
รูปแบบต่างๆตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ เช่นการ
ส่งบุคลากรเขา้ร่วมประชุม  อบรมสมัมนา  ดงัน้ี 
1.โรงเรียนมีนโยบาย แผนงานท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการในเครือข่ายการท างานใน
โรงเรียนเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศ
ไทย โดยไดด้  าเนินส่งครูเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา 
เป็นตน้ 
2.ไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง โดยการไปอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน เพื่อน า
ความรู้มาพฒันาและแลกเปล่ียนความรู้   
 

1. มีนโยบาย แผนงานท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการในเครือข่ายการท างานในโรงเรียน
เครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
 
 
  

สถานศึกษา ร้อยละ  99.72    ที่มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  9.4 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพฒันาการ
เรียนรู้ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา 

98.22 2.5      

ตวับ่งช้ีท่ี 9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

98.50 2.5      

ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 สถานศึกษาสร้างกลไกโครงสร้าง
และวิธีการต่างๆในกระบวนการศึกษาเพ่ือผนึก
พลงั  เช่ือมโยง และส่งเสริมการด าเนินงานและ
การพฒันาร่วมกบับุคคลและองคก์รต่างๆ
ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนต่อบรรดาผูด้อ้ยโอกาส
ต่างๆ(BSG.) (MEC.P.15-16) 

98.46 -      

ตวับ่งช้ีท่ี 9.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่าย
การท างานใดๆกบัสถาบนัของโรงเรียนในเครือ
มลูนิธิคณะเซนตค์าเบียลแห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆของมลูนิธิ
คณะเซนตค์าเบียลแห่งประเทศไทย (BSG.), 
(MEC.P.26) 

99.72 -      

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

98.73 5 
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วิธีการพฒันา  
  โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความตระหนกัในการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ไดก้  าหนดวิธีการพฒันาไวใ้นพนัธกิจเป้าหมายของแผนพฒันาสถานศึกษา พ.ศ.
2553 - 2558  และแผนปฏิบติัการประจ าปี พ.ศ. 2554  รวมไปถึง การจดักิจกรรมต่างๆ ตามท่ีโรงเรียนได้
ก าหนดไว ้

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดบัการศึกษาปฐมวยั มีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานสร้าง และพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น 
หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องคียบ์อร์ด หอ้งคุณธรรมจริยธรรม สนามกลางแจง้ บ่อบอล ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน สวนสมุนไพร รวมทั้งมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  ในห้องเรียน มีความเหมาะสม  มีความ
แข็งแรงปลอดภยั และใชจ้ดักิจกรรมไดอ้ย่างหลากหลาย  เช่น  พยญัชนะ  ตวัเลขบนพ้ืน  เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
แหล่งการเรียนรู้ซ่ึงมีลกัษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตรงตามศกัยภาพของเด็กท าให้เด็กเกิดความ
กระตือรือร้น มีความสนใจ และสามารถพฒันาตนเองได ้จดัมุมหนงัสือภายในหอ้งเรียน หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 
บุคลากรภายในสถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดย
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนท่ีใหเ้ด็กไดคิ้ดวิเคราะห์และลงมือปฏิบติัจริง โดยใชก้ระบวนการกลุ่มและ
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยจดัใหมี้โครงการ/งาน/กิจกรรมเพ่ือสนองตอบในการพฒันาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษาและเด็กไดเ้กิดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดบัการศึกษาปฐมวยั ไดส่้งเสริมใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  จดัให้มีการจดัการเรียนการสอนโดยน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม และไดเ้ชิญ    ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากผูมี้ความรู้และเช่ียวชาญ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา เต็มตาม
ศกัยภาพเช่น กิจกรรม Project Approach  กิจกรรมวนัอาชีพ   เป็นตน้ 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดบัการศึกษาปฐมวยั ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง  ชุมชน  
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจนสมาคมศิษยเ์ก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทกัษะ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและใหข้อ้เสนอแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาเป็นอยา่งดี 
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ผลการพฒันา 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราระดับการศึกษาปฐมวยัมีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุน ให้

โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ไดจ้ดัให้มีเครือข่ายผูป้กครองร่วมกนัวางแผนจดักิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่เดก็ 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนในดา้นการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งการ
เรียนรู้พบวา่ผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการและกิจกรรมตามมาตรฐานท่ี  9 และทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งพึงพอใจในผลการด าเนินงาน การด าเนินงานบรรลุมาตรฐาน/ เป้าหมายตามแผน ผลการประเมินมี
ระดบัคุณภาพเฉล่ียร้อยละ  98.73   คุณภาพระดบัดีมาก 

 
แนวทางการพฒันา 
  โรงเรียนและชุมชนควรน าองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนมาพฒันาโรงเรียนและชุมชน
ร่วมกนั 
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มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 10   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์  

และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีที ่ 10.1  จัดโครงการ กจิกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์  
ปรัชญา และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจดัการของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวยั  โดยการด าเนินงาน  
โครงการกิจกรรมท่ีสถานศึกษาก าหนดข้ึน  เพื่อส่งเสริมผูเ้รียน
ใหบ้รรลุผลตามปรัชญา    วิสัยทศัน์ จุดเนน้  เป้าหมาย และกล
ยุทธ์ระดบัการศึกษาปฐมวยั  ของโรงเรียน  มีการจดักิจกรรม  
โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษาท่ีจัดท าข้ึนจากการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร   และมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และไดรั้บการ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และมีการสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ  โรงเรียนไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันา
ผูเ้รียนตามอตัลกัษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยมีความร่วมมือ
กับมูลนิธิฯ ปรากฏในเอกสารส าคญัต่างๆ เช่น แผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และลงสู่การ
ปฏิบติัในแผนงาน โครงการต่างๆ ในแผนปฏิบติัการประจ าปี
การศึกษา และโรงเรียนมีกระบวนการด าเนินการและบริหาร
จดัการของสถานศึกษาเพื่อให้คุณภาพการจดัการศึกษาเกิดผล
สัมฤทธ์ิ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ จดั
กิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน  ซ่ึงเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากรในชุมชน และองค์กร
ภายนอก โดยมีผลการด าเนินงานสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษา  การจัดโครงการ  / กิจกรรมงานการจัด
การศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาท่ีจดัท าข้ึน
จากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์ร
ภายนอก  เช่น บริหารฝ่ายปฐมวัย  งานหลักสูตรการสอน 
อบรมสัมมนาครู   งานจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
งานพัฒนาศักยภาพนักเ รียนโครงการส่ง เสริมวิชาการ   
โครงการเรียนรู้แบบ Project Approach  

โรงเ รียนมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ของทางโรงเรียน และ
ในโรงเรียนมีการก าหนดหน่วยท่ีรับผิดชอบในการ
ส่งเสริมกิจกรรมดงักล่าว การจดัโครงการ/ กิจกรรม 
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษาท่ีจดัท าข้ึนจากการมีส่วนร่วม
ของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอก  
 

สถานศึกษาร้อยละ   99.24        ที่มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  10.1 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 10.2  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

วิธีการด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
            สถานศึกษามีการด า เ นินงานตามกลยุทธ์   
โครงการ  กิจกรรม  ท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัข้ึน  สะทอ้น
ความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาท่ีว่า “ศิษยเ์ซนต์
หลุยส์ สวสัดีนอบน้อม” เป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  ผูเ้รียนได้รับการพฒันาตนทางดา้นร่างกาย  
สติปัญญา  อารมณ์ สังคม และจิตใจ  มีความเคารพรัก
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร่วม
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามมีทกัษะ
ชีวิต เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นคนมีทกัษะ มีเหตุผลมีระเบียบ
วินยัต่อตนเอง สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและภูมิ
ปั ญญ า ท้ อ ง ถ่ิ น  เ พ่ื อ พัฒ น า ตน เ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพผูเ้รียนด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพควบคู่
กับการใช้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือพฒันาตนเองและ
สังคม  มีงานท่ีด าเนินการดงัน้ีงานบริหารฝ่ายปฐมวยั   
งานหลกัสูตรการสอน งานวดัและประเมินผล  งาน
นิเทศ  งานส่ือการเรียนรู้    งานส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามัยงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน  โครงการ
ระเบียบวินยั  สวสัดิภาพและความปลอดภยั โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการวันวิชาการ
ปฐมวยั โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการวนัส าคญั 
งานจดัประสบการณ์การเรียนรู้โครงการเรียนรู้Project 
Approach มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 6 ปี 
(พ.ศ.2553 - 2558) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มี
การบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากลและตาม
หลักธรรมา ภิบาลและแผนปฏิบัติการประจ า ปี
การศึกษา 2558  ค  าสั่งแต่งตั้ งบุคลากร  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ รายงาน
สรุปแผนงาน โครงการ และ กิจกรรม  

           ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทศัน์ 
เป้าหมาย และจุดเนน้ของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั มี
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบติัการประจ าปี ฝ่ายปฐมวยั  
  

สถานศึกษาร้อยละ    99.32      ที่มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  10.2 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 10  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา 
                          ปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยีย่ม 
10.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กบรรลุ
ตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทศัน์ และจุดเนน้การจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  

99.24 3      

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  99.32 1.99      
มาตรฐานที่ 10  การพฒันาสถานศึกษาให้บรร
เป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

ดีเยีย่ม -      

 
วิธีการพฒันา 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553 - 
2558) ยทุธศาสตร์ท่ี 13 โรงเรียนมีการบริหารและจดัการตามมาตรฐานสากลและตามหลกัธรรมาภิบาลและ
แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2558 และก าหนดอตัลกัษณ์ของโรงเรียน คือ “จริยธรรมเด่น เน้นจิตตา
รมณ์” 

โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินการและบริหารจดัการของสถานศึกษาเพื่อใหคุ้ณภาพการจดัการศึกษา
เกิดผลสมัฤทธ์ิ บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ จดักิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน  
ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากรในชุมชน และองคก์รภายนอก โดยมีผลการด าเนินงาน
สะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ  “ศิษย์เซนต์หลุยส์ สวัสดีนอบน้อม” 

โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยด าเนินงาน  
โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุผลตามวิสัยทศัน์  ปรัชญา  จุดเนน้  เป้าหมาย และกล
ยทุธ์  ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร  ชุมชน   ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา  โดยผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตามโครงการ/กิจกรรมอยา่งครบถว้น  มีการก ากบั ติดตาม และนิเทศอยา่ง
สม ่าเสมอ  โดยมีโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งดงัน้ี งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไดจ้ดักิจกรรมฝึก
มารยาทการไหวโ้ดยผูเ้รียนทุกคน ทุกระดบัชั้น ในช่วงเชา้หลงัเคารพธงชาติ โครงการเสริมสร้างนิสัยรัก
การอ่าน  ส่งเสริมใหผู้เ้รียน มีความวิริยะ อุตสาหะ  เอาชนะต่ออุปสรรคต่าง ๆ โดยไม่ทอ้ถอย  มีนิสยัรักการ
อ่าน  
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สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามกลยทุธ์  โครงการ  กิจกรรม  ท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัข้ึน  สะทอ้น
ความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาท่ีว่า “ศิษยเ์ซนต์หลุยส์ สวสัดีนอบนอ้ม”เป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตนทางดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ สังคม และจิตใจ  มีความเคารพรัก
ต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามมีทกัษะชีวิต 
เพ่ือให้ผูเ้รียนเป็นคนมีทกัษะ มีเหตุผลมีระเบียบวินัยต่อตนเอง สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผูเ้รียนด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพควบคู่กบัการใช้
ความรู้ทางวิชาการเพื่อพฒันาตนเองและสงัคม   
 
ผลการพฒันา 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา   ไดมี้การพฒันาคุณภาพการบริหารงาน และคุณภาพการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ มีการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
รับทราบอยา่งแพร่หลายในรูปแบบท่ีน่าสนใจ และเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการ มีผลการจดักิจกรรม / งาน / โครงการสามารถส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ และ
บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทศัน์ และจุดเนน้ของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  และเป็นท่ียอมรับ
ของชุมชน ทอ้งถ่ิน และเป็นท่ีไวว้างใจกบัผูป้กครอง 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนในด้านการพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  
วิสัยทศัน์  และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั พบว่า   ผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการและ
กิจกรรมตามมาตรฐานท่ี  10  และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งพึงพอใจในผลการด าเนินงาน การด าเนินงานบรรลุ
มาตรฐาน/ เป้าหมายตามแผน ผลการประเมินมีระดบัคุณภาพมาตรฐานท่ี  10  เฉล่ียร้อยละ 99.28   คุณภาพ
ระดบัดีเยีย่ม 
 
แนวทางการพฒันา 
 มีโครงการท่ีส่งเสริมและพฒันาเด็กให้มีคุณลกัษณะเฉพาะตามเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของ
โรงเรียน  ครูควรวางแผนการสอนสอดแทรกในการเรียนการสอนเพื่อกระตุน้นกัเรียนใหเ้ห็นความส าคญั
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 



          โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     304 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมศึกษา 
มาตรฐานที่  11 การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.1 จัดโครงการ กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกีย่วกบัการจัดการศึกษาปฐมวัย 

วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
       โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้ด าเนินการ
จดัท าโครงการ กิจกรรมปฐมวยัเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดบัปฐมวยัโดยมี
การก าหนดมาตรการท่ีน ามาปรับปรุง พัฒนา  และ
ด าเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและ
มุ่งมัน่ มีการน าขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและผลประเมินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาก าหนด
มาตรการ  นโยบาย  โครงการกิจกรรมพิเศษ  เพื่อ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้เข้า สู่
มาตรฐาน  ยกระดับมาตรฐาน  และรักษามาตรฐาน 
ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึง
อาจ เ ป็นข้อตกลง ร่วมกันระหว่ า งสถาน ศึกษา 
หน่วยงานตน้สังกดั หรือหน่วยงานสนบัสนุนอ่ืนๆการ
มีขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงาน
ตน้สงักดั    ทางโรงเรียนไดจ้ดัท าสญัญาร่วมกบัทางเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 และร่วมกับทาง
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ซ่ึงเป็นข้อตกลงการน าส่ง
บริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดท าบันทึก
ขอ้ตกลงร่วมมือ(MOU)   สร้างสรรค์และส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา    มีโครงการ  กิจกรรมพิเศษ
เด่นชัดตอบสนองนโยบาย  ฝ่ายปฐมวัยได้ก าหนด
กิจกรรมพิเศษ จุดเนน้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  2 
โครงการ ไดแ้ก่ 
1.กิจกรรมการจดัประสบการณ์แบบ Project Approach 
เดก็ปฐมวยั 
 

          โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดบัการศึกษา
ปฐมวัย ได้รับความร่วมมือจากผู ้ปกครอง  ชุมชน  
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
ตลอดจนสมาคมศิษย์เ ก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
สมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเ รี ยนเซนต์หลุย ส์   
ฉะเชิงเทรา   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ 
จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันทั้ ง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและใหข้อ้เสนอแนะส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาเป็นอยา่งดี 
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วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
2.โครงการธนาคารโรงเรียนได้รับการยกย่องเป็น
แบบอย่างท่ีดี  ส่งผลให้โครงการธนาคารโรงเรียน
ไดรั้บรางวลั  โรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น  ท าให้
โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทราเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการจัดการศึกษา มีโรงเรียนและหน่วยงานจาก
ภายนอกมาขอศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง โครงการ
ธนาคารโรงเรียนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  ใน
เร่ืองการจดัท าโครงการธนาคารโรงเรียน   

 

สถานศึกษา ร้อยละ 98.64     ที่มีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีที่  11.1 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ/กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ผลที่เกดิขึน้ 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัท าโครงการ 
กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาระดบัปฐมวยัโดยมีการก าหนดมาตรการท่ี
น ามาปรับปรุงพฒันาและด าเนินโครงการกิจกรรม
พิเศษอย่างเป็นระบบ  มีการน าขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและผลประเมินอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องมาก าหนดมาตรการ  นโยบาย  โครงการ
กิจกรรมพิเศษ เพ่ือขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาระดบั
ปฐมวยัใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน  

 สถานศึกษาไดรั้บการพฒันา ยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ด าเนินการพฒันางาน
เป็นระบบตามวงจร  PDCAโรงเ รียนมีการจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพปีการศึกษา 2553 - 2558  แผนปฏิบติั
การประจ าปีการศึกษา 2558 มีการก าหนดให้มีแผนงาน
และโครงการประกนัคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรการท่ี
น ามาปรับปรุงและพฒันาเพ่ือน าไปสู่สถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานสนับสนุน  มีการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบครบวงจร  มีผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/งาน กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย 
 

สถานศึกษา ร้อยละ 100     ที่มีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีที่  11.2 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

มาตรฐานที่  11     การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
                              เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 11.1จดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

98.64 3      

ตวับ่งช้ีท่ี 11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

100 2      

มาตรฐานที่  11     การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏรูิปการศึกษา                             
เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

99.32 5 
    

 

 
วิธีการพฒันา 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความตระหนกัในการ ท่ีการพฒันาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน  ได้ก าหนดวิธีการพฒันาไวใ้นพนัธกิจ
เป้าหมายของแผนพฒันาสถานศึกษา พ.ศ.2553 -2558 และแผนปฏิบติัการประจ าปี พ.ศ. 2554  รวมไปถึง 
การจดักิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างให ้การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน  ตามท่ีโรงเรียนไดก้ าหนดไว ้ 

การพฒันาการพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ใหสู้งข้ึน โรงเรียนจดัท าโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั
มีการวางแผนบุคลากรในการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรปฐมวยั ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งด าเนินงานตาม
โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนมีการส่งครูเขา้ร่วมอบรมการท าส่ือระดบัปฐมวยั  ดา้นผลการด าเนินงาน
กิจกรรมพิเศษซ่ึงทางโรงเรียนไดจ้ดัท ากิจกรรมพิเศษ 1 กิจกรรม คือ 
1.โครงการเรียนรู้แบบ Project Approach เด็กได้เ ลือกเรียนส่ิงท่ีตนเองสนใจ ครูจัดแหล่งเ รียนรู้
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เ อ้ือต่อการเรียนรู้ จัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นส าคัญ เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงและน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั และเชิญบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาให้ความรู้และไดส้นับสนุนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เป็นกระบวนการ
แสวงหาความรู้หรือการคน้ควา้หาค าตอบในส่ิงท่ีผูเ้รียนอยากรู้หรือสงสัยดว้ยวิธีการต่าง ๆเป็นการเรียนรู้ท่ี
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มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ ท่ีเป็นสถานท่ีจริง  ผูเ้รียนสามารถ
สรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
2.กิจกรรมหนูนอ้ยนักออม    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยั  ไดเ้ห็นความส าคญัของการ
ปลกูฝังใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการประหยดัและอดออม  จึงด าเนินการจดักิจกรรมเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดป้ระดิษฐ์
กระปุกออมสิน   ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์       เพ่ือความต่อเน่ืองและเป็นการปลกูฝังนิสยัของนกัเรียน
ใหรู้้จกัการประหยดั  จึงเชิญชวนใหผู้ป้กครองไดร่้วมมือกบัโรงเรียนสร้างนิสัย ให้นกัเรียนรู้จกัฝึกตนเอง
และเกิดความภาคภูมิใจใหน้กัเรียนไดรู้้จกัและสร้างนิสัยในการประหยดัและการออม  ให้นกัเรียนไดรู้้จกั
ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการประหยดัและอดออม และก่อประโยชน์ให้กบัตวัเด็กในวางแผนการใช้
ชีวิตในอนาคตได ้

ดา้นผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ด าเนินการพฒันางานเป็นระบบตามวงจร  
PDCAโรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพปีการศึกษา 2553 - 2558  แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 
2554 มีการก าหนดใหมี้แผนงานและโครงการประกนัคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและ
พฒันาเพ่ือน าไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั 
หน่วยงานสนับสนุน  มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีผลการด าเนินงานตามโครงการ/งาน 
กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 95 
 
ผลการพฒันา 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนในดา้น การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน พบว่าผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการและ
กิจกรรมพฒันาผูบ้ริหารตามมาตรฐานท่ี  11 และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงาน การ
ด าเนินงานบรรลุมาตรฐาน   เป้าหมายตามแผน ผลการประเมินมีระดบัคุณภาพเฉล่ียร้อยละ 98.45 คุณภาพ
ระดบั ดีมาก 
 
แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรจดักิจกรรม/โครงการ เพ่ือมุ่งพฒันาโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษท่ี 2  ใหต่้อเน่ืองและส่งต่อการพฒันาในทุกดา้น                  
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ตอนที่ 4 
สรุปผลการพฒันา 
และการน าไปใช้ 
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1. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย       
1.2 มีน ้าหนกั ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 87.97 0.88     
1.2 มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั  96.76 1.45     

1.3 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน  94.72 1.42     

1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด  97.13 0.97     

                                                       ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 1  94.15 4.72     

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ       
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  96.15 0.96     

2.2 มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก  93.89 0.94     

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั  96.81 0.97     

2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 94.95 1.90     

                                                       ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2  95.45 4.74     

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒันาการด้านสังคม       
3.1 มีวินยั รับผิดชอบเช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์ 93.89 1.88     

3.2 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  97.22 0.97     

3.3 เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 95.61 0.96     

3.4 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ  95.80 0.96     

3.5 เคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละมีภราดรภาพ (BSG) 96.24 -     

3.6 ไม่ละเลยการกระท าความดีท่ีสามารถท าได ้(BSG) 96.88 -     

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3  95.94 4.77     

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา       
4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 95.74 0.96     

4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้  

95.15 0.95     

4.3 มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั  94.99 0.95     

4.4 มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  94.41 0.94     
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 94.36 0.94     

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4  94.93 4.74     

มาตรฐานที่ 4 (BSG) อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คือ “ยดึมั่นสัจธรรม มีความวิริยะ 
อุตสาหะ รับผดิชอบต่อสังคม” 

      

4.1 ยดึมัน่สจัธรรม   99.65 -     

4.2 มีความวิริยะ อุตสาหะ 99.18 -     

4.3 รับผิดชอบต่อสงัคม 99.15 -     

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4 (BSG) 99.33 -     

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกดิประสิทธิผล  

      

5.1 ครูเขา้ใจปรัชญาหลกัการ และธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั
และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์  

99.41 1.98 
  

  

5.2 ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคลอ้ง
กบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

99.29 1.98 
  

  

5.3 ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวินยัเชิงบวก  99.08 1.98     

5.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็  98.91 1.98     

5.5 ครูใช้เค ร่ืองมือการวัดและประเ มินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพฒันาการของเดก็แก่ผูป้กครอง  

99.05 1.98     

5.6 ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและใชผ้ลในการ
ปรับการจดัประสบการณ์  

100 2     

5.7 ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา  98.88 1.97     

5.8 ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็และผูป้กครอง  98.41 1.96     

5.9 ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั  100 2     

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาเดก็  

100 2 
   

 

5.11 ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมัน่ให้ภาระหน้าท่ีส าเร็จประโยชน์
สูงสุด (BSG) 

99.26 
-   
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 
5.12 ครูปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนท่ีดี ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ (BSG) 

99.22 
-   

 
 

5.13 ครูปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (BSG) 99.84 -     

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 5  99.30 19.82     

มาตรฐานที่  6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิ    ประสิทธิผล 

      

ตวับ่งช้ีท่ี  6.1 ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั  99.79 2.99     
ตวับ่งช้ีท่ี  6.2 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผูน้  า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การ
พฒันาเดก็ปฐมวยั  

99.70 2.99 
    

ตวับ่งช้ีท่ี  6.3 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มลู
การประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ  

99.30 2.98 
    

ตวับ่งช้ีท่ี  6.4 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

99.44 2.98 
    

ตวับ่งช้ีท่ี  6.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพ  

99.81 2.99 
    

ตวับ่งช้ีท่ี  6.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่
การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา  

99.23 2.97 
    

ตวับ่งช้ีท่ี 6.7  เดก็ ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดั
การศึกษาปฐมวยั  

99.53 
 

1.99 
    

ตวับ่งช้ีท่ี 6.8 ผูบ้ริหารแน่วแน่ในอุดมาการณ์และปฏิบติัตน  กฎบตัร
ศึกษามงฟอร์ต   

98.30 - 
    

ตวับ่งช้ีท่ี 6.9  ผูบ้ริหารมีความวริิยะอุตสาหะ  มุ่งมัน่ใหภ้าระหนา้ท่ีของ
สถานศึกษาไดส้ าเร็จประโยชน์สูงสุด  (BSG.)   (MEC.P.14-15) 

95.55 - 
    

ตวับ่งช้ีท่ี  6.10  ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งธรรมาชนท่ีดี  ปฏิบติั
ตนตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ  (BSG.) 

98.60 - 
    

ตวับ่งช้ีท่ี  6.11  ผูบ้ริหารยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการศึกษา  
(BSG.)  (MEC.P.12) 

95.55 - 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี  6.12  ผูบ้ริหารน าระบบประกนัคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารจดัการ (BSG.) (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  2542  
หมวด 6 มาตรา  48) 

100 -     

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 6 99.54 19.89     

มาตรฐานที่ 7   แนวการจัดการศึกษา       
7.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

99.24 4.00     

7.2 มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

98.70 4.00 
  

  

7.3 จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

98.49 4.00 
  

  

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน 

98.74 4.00 
  

  

7.5 จดัส่ิงอ  านวยความสะดวกเพ่ือพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น 98.38 4.00     

7.6จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ตามกฎบตัรการศึกษามงฟอร์ต 98.56 -     

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 7 98.69 20     

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง 

      

ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 100 1     

ตวับ่งช้ีท่ี 8.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

99.17 1 
  

  

ตวับ่งช้ีท่ี 8.3  จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการ
บริหารจดัการ เพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

99.35 1 
  

  

ตวับ่งช้ีท่ี 8.4  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

99.35 0.5 
  

  

ตวับ่งช้ีท่ี 8.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

100 0.5 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 8.6  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

100 1 
    

ตวับ่งช้ีท่ี  8.7  สถานศึกษามีการบริหารและด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  (BSG) 

100 - 
    

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 8 99.69 5     

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

      

ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของเดก็และบุคลากร
ในสถานศึกษา 

98.22 2.5   
 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

98.50 2.5   
 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 สถานศึกษาสร้างกลไกโครงสร้างและวิธีการต่างๆใน
กระบวนการศึกษาเพ่ือผนึกพลงั  เช่ือมโยง และส่งเสริมการด าเนินงาน
และการพฒันาร่วมกบับุคคลและองคก์รต่างๆตลอดจนใหก้ารสนบัสนุน
ต่อบรรดาผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ(BSG.) (MEC.P.15-16) 

98.46 -   

  

ตวับ่งช้ีท่ี 9.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการท างานใดๆกบั
สถาบนัของโรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบียลแห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบียลแห่ง
ประเทศไทย(BSG.), (MEC.P.26) 

99.72 -   

 

 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 9 98.73 5     
มาตรฐานที่ 10   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

      

10.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายปรัชญา
วิสยัทศัน์ และจุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  

99.24 3 
  

 
 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  99.32 1.99     
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 10 99.28 4.99     
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่  11 การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

      

ตวับ่งช้ีท่ี 11.1จดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบาย
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

98.64 3 
   

 

ตวับ่งช้ีท่ี 11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 100 2     
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 11 99.32 5     

 

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา 
1) ด้านคุณภาพเด็ก 

  จุดเด่น 
- เดก็มีสุขนิสยัสมวยั รู้จกัและสามารถดูแลตนเอง หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคอุบติัเหตุภยั 

และส่ิงเสพติดได ้         เดก็มีทกัษะในการเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีการ
ประสานสมัพนัธ์ของกลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเลก็ และมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเลก็
ประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตาไดต้ามวยั  

- เดก็สนใจและเขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว และกิจกรรมดา้นธรรมชาติ  
เดก็มีความสุข ขณะท ากิจกรรม และสามารถแสดงผลงานของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 

- เดก็เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีความซ่ือสตัยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  ประพฤติตน
ตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น และรู้จกัท าความดี ช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นตามโอกาส ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 

- เดก็มีทกัษะในการส่ือสาร มีความเขา้ใจและใชภ้าษาไดเ้หมาะสมตามวยั สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั 
รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  และมีทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถถ่ายทอดความคิดตามจินตนาการผา่นการเคล่ือนไหว
และสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีรายละเอียด มีความแปลกใหม่ และหลากหลายเหมาะสมกบัวยั 

  จุดที่ควรพฒันา 
- จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ พลานามยั และใหค้วามรู้กบัเดก็และผูป้กครองเก่ียวกบัการดูแล

ตนเอง และการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
- จดักิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกมากข้ึน 
- เพ่ิมจ านวนและฝึกคณะกรรมการนกัเรียนใหเ้ป็นผูน้  าในดา้นการมีวนิยั และความรับผิดชอบ

เป็นตวัอยา่งใหก้บัเพ่ือนๆ นอ้งๆ 
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- ครูควรจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ใหเ้ดก็ไดคิ้ดสร้างผลงานท่ีมีความ
แปลกใหม่อยา่งสม ่าเสมอ 

- ส่งเสริมเดก็ใหมี้ความเพียร และพยายามท างาน ดว้ยความตั้งใจใหม้ากข้ึน 
- ครูประจ าชั้นและผูเ้ก่ียวขอ้งควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดป้ฏิบติังาน ในรูปแบบของทีมงาน สร้าง

ผลงานและใหเ้ดก็  ทุกคนมีโอกาสน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน เพ่ือฝึกกระบวนการเรียนรู้ 
และทกัษะการพดู ฝึกความกลา้แสดงออก  และ รู้จกัการแสดงความเห็นอยา่งสมเหตุผล
เหมาะสมตามวยั   

 

2) ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 

- ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์และมีความเป็นผูน้  า มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และเสียสละในการจดัการศึกษา 
มุ่งพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษใหบุ้คลากร  และนกัเรียน 

- ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย
ตามแผน อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 

- โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  ควบคู่การใชต้  ารากลางของฝ่าย
การศึกษาในรายวิชา  English,  Math  Science,  Social  Studies,  Computer 

  จุดที่ควรพฒันา 
- ควรมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
- ครูควรมีการพฒันาส่ือเทคโนโลยใีหห้ลากหลายมากยิง่ข้ึน 

 
3)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเด่น 
- ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ชุมชน เครือข่ายผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและแหล่งเรียนรู้

เก่ียวกบัภมิูปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
- โรงเรียนมีเทคโนโลยีในการสนบัสนุนการเรียนการสอนและมีคลงัความรู้ในเว็บไซด์ ของ

โรงเรียนท่ีสามารถสืบคน้  เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 
  จุดที่ควรพฒันา 

- โรงเรียนควรร่วมกบัชุมชนน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาอาชีพในอนาคต 

- ครูควรจดัท าส่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและควรมีการน าไปเผยแพร่ 
- โรงเรียนและชุมชนควรน าองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนมาพฒันาคุณภาพการศึกษา

ร่วมกนั 
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4) ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น 

- โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงทรา เป็นโรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศ
ไทย มีวฒันธรรมองค์กรท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์และ  อตัลกัษณ์ในการบริหารจดัการ  โดย
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการส่งเสริมคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

  จุดที่ควรพฒันา 
- ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยเนน้ความ

เป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น 

- โรงเรียนสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาไดบ้รรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทศัน์ และทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

  จุดที่ควรพฒันา 
- โรงเรียนควรส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ใหม้ากข้ึน 
 

3. แนวทางในการพฒันาในอนาคต 
 เพื่อให้โรงเรียนไดม้ีการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปอยา่ง
มีบูรณาการ สัมพนัธ์เป็นกระบวนการเช่ือมโยง และให้ทุกหน่วยงานในโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมอย่าง
จริงจงั   โดยใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฯ การปฏิรูปการศึกษา การเตรียมตวัเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558    ตามจิตตารมณ์นกับุญหลุยส์  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ 6 ปี (พ.ศ.
2553-2558)  และแผนยทุธศาสตร์มลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2553 – 2558) 
โรงเรียนจึงไดมี้การก าหนดแนวทางในการพฒันาในอนาคตโดยการน าวตัถุประสงค ์นโยบาย ปรัชญาการ
จดัการศึกษาของโรงเรียน มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ โดยมีแผนงาน และโครงการรองรับ   โดย
โรงเรียนไดมี้การก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดงัน้ี 
 1.  มุ่งพฒันานกัเรียนดา้นการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่สมาคมอาเซียน  โดย
ในปีการศึกษา  2558  จะด าเนินการเปิดหลกัสูตร  English  Program  ควบคู่กบัหลกัสูตรแกนกลาง  พ.ศ. 
2551  ในระดบัชั้น  ป.1,  ป. 4,  ม.1    
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 2.  มุ่งปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนให้เหมาะสม ทันสมัย และมี
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบันโยบายของมลูนิธิฯ และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
 3.  มุ่งพฒันาครูฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่ายสนบัสนุน ใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้
ความสามารถ และมีความช านาญแบบมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งด าเนินการให้สอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาฯ 
 4.  มุ่งเสริมสร้างขวญัก าลงัใจและสวสัดิการแก่บุคลากร ให้มีความมัน่ใจในการท างาน มีความ
มัน่คงในการประกอบอาชีพ 
 5.  เร่งรัดปฏิรูปการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนส าคญัที่สุด ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถ มีความสุข รักการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งสามารถปฏิบติัตน
ใหมี้คุณค่าต่อสงัคม 
 6.  มุ่งแสวงหาความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และจากองคก์รภายนอกท่ี
เก่ียวข้องในระบบเครือข่าย ซ่ึงจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนภูมิปัญญา  การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การ
ประสานงานท่ีดี และความภาคภมิูใจร่วมกนั 
 7.  มุ่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้ขา้มาใช้
บริการในดา้นอาคารสถานท่ี  ดา้นบุคลากรทางการศึกษา  และเขา้มาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมไดต้ามความ
เหมาะสม 
 8.  มุ่งส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนถาวร (Endowment Fund) เพ่ือความมัน่คงของสถาบนั และเป็นการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืในทุก ๆ ดา้น 
 9.  มุ่งปรับปรุง พฒันา ดูแล รักษาอาคารสถานท่ี รวมทั้งเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีมีอยู่แลว้ให้
พร้อมใช้งาน สามารถใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่ามากที่สุด ก่อนที่จะตดัสินใจ วางแผน และด าเนินการ
ก่อสร้างใหม่ 
 10.  มุ่งพฒันาระบบงานวิจยัภายในโรงเรียนใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ สามารถน าผลมาใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการบริหารจดัการ และการพฒันาการเรียนการสอน และการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 11.  มุ่งพฒันามาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ทั้งในดา้นปัจจยั กระบวนการ 
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน จนสามารถประกันคุณภาพการศึกษา และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 
  
 

 


