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ค ำน ำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาให้มีระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการ

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2559 ของ ระดับการศึกษาปฐมวัย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ซึ่งคณะกรรมการได้จัดท าขึ้นโดยสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงาน ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย  

รำยงำนประเมินตนเอง แบ่งออกเปน็ 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฐมวัย   

ส่วนท่ี 3 ผลการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ส่วนท่ี 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การจัดท ารายงานประเมินตนเอง  เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสะท้อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอด       ปี

การศึกษาท่ีผ่านมา  และรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบตลอดจนน าผลไปใช้พัฒนาการศึกษาต่อไป 

 
 
 

(ภราดาอาวุธ   ศิลาเกษ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา 
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1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ต้ังอยู่เลขท่ี 128 ถนนศุภกิจ  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 โทรศัพท์ 0-3853-5500 โทรสาร  0-3853-5501 Website : www.sl.ac.thสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  เปิดสอนต้ังแต่
ระดับช้ันเตรียมอนุบาล ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
ประวัติโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (โดยย่อ)   
 ในปี 2491 ภราดาฮิวเบิร์ต เจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้มอบหมายให้ภราดายอห์น แมรี่ ร่วมกับ ภราดา
ภักดี ทุมมกานน ขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียน เพื่อให้บริการด้านการศึกษา แก่เยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งต่อมา
โรงเรียนแห่งนี้เป็นท่ีรู้จัก ในนามของ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา วันท่ี 4 มิถุนายน 2491 เป็นวันแรกเริ่มของ
โรงเรียนแห่งนี้ในการท าหน้าท่ีสถาบันการศึกษา ของท้องถิ่น ซึ่งมีภราดา ยอห์น แมรี่ เป็นผู้จัดการและอธิการ โดยมี 
นายชลินทร์ ศรีพิจารณ์ เป็นครูใหญ่ ปฐมบทของโรงเรียนเซนต์หลุยส์นั้น ได้เริ่มต้น โดยคณะครู 6 คน กับ นักเรียน 72 
คน เปิดสอนในระดับช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 3 จนถึงช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 นับต้ังแต่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้เปิดด าเนินการสอนให้แก่บุตรหลานของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะ
ภราดา และคณะครูตลอดจนเจ้าหน้าท่ี ได้ทุ่มเทความต้ังใจท่ีจะพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน ท่ีต้องการจะมีสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท าให้โรงเรียนแห่งนี้
มีพัฒนาการท่ีต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา  
 เริ่มจากปี 2495 ภายหลังจากท่ีได้มีการก่อต้ังโรงเรียนได้ไม่นานนัก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานด้านการศึกษาของโรงเรียน และต่อมา
ในปีการศึกษา 2496 โรงเรียนแห่งนี้ได้มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญอีกครั้งในด้านภาพลักษณ์ กล่าวคือ โรงเรียนได้มีการ
เปล่ียนแปลงเครื่องแต่งกายจากเดิมท่ีให้นักเรียนแต่งกายด้วยเส้ือสีขาว กางเกง สีกากี มาเป็นเส้ือสีขาว กางเกง สีน้ า
เงิน สวมถุงเท้าส้ันสีขาว รองเท้าสีด า ดังเช่นปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  
 อย่างไรก็ตามจากการท่ีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองโดยการส่งบุตร-
หลาน เข้ามาเรียนเป็นจ านวนมาก ท าให้จ านวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสถานท่ีต้ังเดิมท่ีเคยกว้างขวางไม่อาจจะ
รองรับจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นได้ ในปีการศึกษา 2498 จึงได้มีการย้ายท่ีต้ังโรงเรียน มาต้ัง ณ ท่ีต้ังปัจจุบันซึ่งมีเนื้อท่ี 
11 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา พร้อมกับการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ชื่อ "อาคารเซนต์หลุยส์"   จากนั้น  ในปี
การศึกษา 2504 เป็นอีกปีการศึกษาท่ีโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้มีการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีเด่นชัด โดย
ภราดา อันโตนิโอ อธิการในขณะนั้น  ได้ตัดสินใจขยายการเรียนการสอนไปจนถึง ช้ัน ม.7 แผนกวิทยาศาสตร์ หรือท่ีคน
ในยุคนั้นเรียกว่า ช้ันเตรียมอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด ในปีการศึกษา 2505 
ภราดา อันโตนิโอ ได้สร้างหอสมุดโดยแยกออกมาเป็นเอกเทศเพื่อให้บริการแก่นักเรียน  และในปีการศึกษา  2507    
เป็นปีท่ีโรงเรียนได้เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ัน ป1. ถึง ม.ศ. 5  

http://www.sl.ac.th/
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 ด้วยจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปีการศึกษา 2512 ภราดาอะเล็กซานเดอร์จึงได้ด าเนินการสร้าง
อาคารเรียนหลังใหม่ เป็นตึกขนาด 3 ช้ัน ยาว 28 เมตร  ช่ือ "อาคารมารีย์" เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงเรียน  
 ในปีการศึกษา 2518 เป็นปีที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมส าหรับ
นักเรียนในระดับอนุบาล และได้สร้าง "อาคารมงฟอร์ต" ขึ้น ในสมัยภราดาพยุง ประจงกิจ ปีการศึกษา 2522 เป็นอีก
ก้าวท่ีส าคัญของโรงเรียน ในการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้มีการขออนุญาตรับนักเรียนหญิงในช้ันอนุบาลปีท่ี 1 และ 2  เพิ่มขึ้น รวมท้ังได้มีการ
พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม  มากขึ้น  
 ในปีการศึกษา 2534 เป็นปีท่ีภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ ได้เข้ามารับหน้าท่ีอธิการ นับเป็นยุคท่ีโรงเรียนเซนต์
หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้มีการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เช่น การเร่งปรับปรุงอาคารสถานท่ี  การก่อสร้าง 
"อาคารสัฐยามหาราชินี" "อาคารวันทามารี" อาคารส าหรับนักเรียนอนุบาล อาคาร"เฉลิมพระเกียรติ" อาคารเรียน 6 ช้ัน 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับระบบการศึกษายุคใหม่ซึ่งท าให้เซนต์หลุยส์ในยุคนั้น เป็นยุคท่ีหลาย
คนกล่าวว่า เป็นยุคแห่งการเร่งรัดพัฒนา ซึ่งความพยายามดังกล่าวได้ส่งผลแก่โรงเรียนในปัจจุบัน  ในด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาช้ันน าของจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการพัฒนาด้านระบบการเรียนการสอน และ
อาคารสถานท่ีให้มีความทันสมัยแล้ว ในด้านพัฒนาการด้านสังคม  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้มุ่งส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อท่ีจะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด โดยในปีการศึกษา 2542 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
ระดับประเทศ จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย  ประเภทระดับมัธยมต้น ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 2542  
 ในปีการศึกษา 2543 ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นับเป็นก้าวท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ีมุ่งสู่การด าเนินการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. 
2542 และตามแนวการจัดการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียล ในปีถัดมา คือ ปีการศึกษา 2544 มีการอบรมพัฒนา
หลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปครูและจัดการเรียนการสอน และภราดามีศักด์ิ ว่องประชานุกูล ได้สร้าง "อาคารสิริน
ธร" เพื่อรองรับการเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้เปิดท าการสอนในระดับ ม.ปลาย 
พร้อมท้ังได้เช่าและซื้อท่ีดินเพื่อขยายเนื้อท่ีเพิ่มเติมด้านหลังรวมเป็น 65ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา  
 ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2545 และโรงเรียนยังได้รับประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้
ประกาศว่า โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นสถาบันท่ีให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ  เพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ าเสมอนานกว่า 5 ปี อีกด้วย โรงเรียนได้จัดท าระบบสารสนเทศสถานศึกษาโดยใช้ช่ือว่า 
SWIS (School Web-based Information System) เป็น Web Application ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารข้อมูล
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและสนองต่อการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนได้มุ่งส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถด้าน
ดนตรี ให้มีโอกาสได้แสดงออกโดยการจัดต้ังวงโยธวาฑิต และผลปรากฏว่าได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดวง
โยธวาฑิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งท่ี 23 ประจ าปี 2547 และ
รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่า แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งท่ี 8 ประจ าปี 2547 
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 ปีการศึกษา 2547 ภราดาช านาญ เหล่ารักผล รับหน้าท่ีอธิการโรงเรียน ได้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ และ
การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้โรงเรียนก้าวสู่การเป็นผู้น าด้านการศึกษา และเทคโนโลยี  มีการปรับโครงสร้างการ
บริหาร และการบริหารการจัดการท่ีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตลอดจนด้านเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารสถานท่ี มีการคัด
สรรบุคลากรท่ีเป็นชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถเปรียบเสมือนเจ้าของภาษา มาท าการสอนให้กับนักเรียน และมี
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติร่วมกับครู
ไทย การปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยการปรับเปลี่ยน ขยาย
ห้องปฏิบัติการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย ติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิดตามห้องเรียน และมีส่ือเทคโนโลยีท่ีครบครัน 
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีห้องมัลติมีเดียรวมถึงเครื่องทัศนูปกรณ์อื่น ๆ ท่ีทันสมัย การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
ในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีก้าวไกล ตลอดจนมีการพัฒนาอาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่อง มีการปรับ
สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม และมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน ปีการศึกษา 
2548 โรงเรียนได้ผ่านการคัดสรรผลงาน และได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบธุดงคศึกษา ของ
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือนงานปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างให้ผู้เรียน 
ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ใช้กระบวนการคิดและทักษะในการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ  ผ่านการประเมินตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ปีการศึกษา 2547 – 2549 และการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  
และในปีการศึกษา 2549  ได้ด าเนินการสร้างอาคาร “ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่” 
 ปีการศึกษา 2550  ภราดามณฑล  ประทุมราช ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ผู้จัดการ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
เน้นนโยบายประหยัด เพิ่มคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติงานเป็นทีม และเปิดโรงเรียนต่อชุมชน  นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการก่อสร้าง
และตกแต่งภายในอาคาร   “ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่”    ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์  จ านวน 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอย
รวม 6,062 ตารางเมตร  ประกอบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ขนาด  900 -1,000  ท่ีนั่ง  ส าหรับรองรับการจัดงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการเล่นกีฬาในร่มได้  ห้องประชุมย่อยขนาด  300  ท่ีนั่ง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ห้อง
ออกก าลังกาย ลานจัดนิทรรศการ  โรงอาหารขนาดใหญ่ให้ทันสมัยถูกสุขลักษณะ  และห้องสมุดท่ีทันสมัย  จัดสร้างห้อง
เกียรติยศ  เพื่อเก็บรวบรวมผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียนไว้เป็นสัดส่วน ณ ช้ันสอง อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น  แมรี่  
จัดสร้างหลังคาสระว่ายน้ า เพื่อกันแดด - ฝนให้กับผู้ท่ีมาใช้บริการ  จัดท าคู่มือครู เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  มุ่งเน้นเรื่อง
ระเบียบและความมีวินัย ความสะอาด  และลงนามในสัญญาซื้อขายท่ีดินเช่าจากคุณลัดดา – บ ารุง  ศรีคชา  มาเป็น
กรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  จ านวน  17  ไร่   เป็นเงิน  17.5  ล้านบาท   
 ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีเสกอาคาร “ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่”  โดยได้รับเกียรติจากพระ
คาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มาเป็นประธานในพิธี  เมื่อวันท่ี  4  มิถุนายน 2551 ซึ่ง
ตรงกับวันฉลองครบรอบ  60  ปีแห่งการก่อต้ังโรงเรียน  อีกท้ังยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเปิดอาคาร “สิรินธรและศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่”  เมื่อวันที่ 
4  สิงหาคม 2551   น าความปลื้มปิติยินดีมาสู่ชาวเซนต์หลุยส์เป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
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โดยรอบโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น  จัดทาสีอาคารทุกอาคารให้ดูเด่นเป็นสง่า  จัดท าและติดต้ังป้ายบอก
ทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ภายในโรงเรียนท้ังภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อให้ผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนได้ใช้บริการสะดวก
ขึ้น  จัดท าและติดต้ังป้ายสุภาษิต – ค าคม ท้ังภาษาไทย และอังกฤษ ตามอาคาร เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียนทุก
คน   และในปีนี้โรงเรียนได้ผ่านการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา   รอบ  2   ประเภทสามัญศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัยศึกษา  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ) นับเป็นก้าวท่ีส าคัญของโรงเรียนที่มุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  และตามแนวการจัดการศึกษาเซนต์คาเบรียล พร้อมท้ังได้ส่ง
โรงเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาปฐมวัย  ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนได้จัดพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  โดย 
พระสังฆราชลอเรนซ์  เทียนชัย  สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่  4  
มิถุนายน 2552 ซึ ่งเป็นวันครบรอบ 61 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียน  เพื ่อเป็นสิริมงคลแก่คณะภราดา คณะครู 
ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า  อีกท้ังโรงเรียนยังได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดใหญ่   
ประจ าปีการศึกษา 2551  ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดท่ีสถานศึกษาได้รับ เพราะเป็นรางวัลท่ีแสดงถึงคุณภาพและ
มาตรฐานโดยรวมของโรงเรียน  โดยภราดามณฑล  ประทุมราช  ผู้อ านวยการฯ ได้เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันท่ี  27  กรกฎาคม 2552  ณ ศาลาดุสิดาลัย   สวน
จิตรลดา  และจัดงานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552  โดยมีพิธีแห่อัญเชิญเกียรติบัตร
ในช่วงเช้า และงานเล้ียงแสดงความยินดีในช่วงเย็น ซึ่งรางวัลสถานศึกษาพระราชทานท่ีได้รับ ส่งผลให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้บริหารท่ีพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน  จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยจัดสร้างสวนนกเซนต์หลุยส์  ซึ่งมีนกหลากหลายชนิดให้นักเรียนศึกษาหา
ความรู้  จัดท าป้ายแหล่งการเรียนรู้บริเวณริมแม่น้ า  สร้างศาลาการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ สว น
วรรณคดี   และจัดสวนหย่อมรอบบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม  อีกท้ังได้ติดต้ัง Active board  ซึ่งเป็นส่ือการสอนท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการจัด การเรียนการสอน  เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ  เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
พร้อมท้ังได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  ปีการศึกษา 2552  อันเป็น
สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน  2  ปี 

ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนได้จัดพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  
ในวันท่ี 4  มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 62 ปี แห่งการก่อต้ังโรงเรียน โดย ฯพณฯพระสังฆราชสิริพงษ์  จรัสศรี 
ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี    เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะภราดา  คณะครู  
ผู้ปกครอง  และศิษย์เก่า   และในปีนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา  ขนาดใหญ่   
ประจ าปีการศึกษา 2552  ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดท่ีสถานศึกษาทุกแห่งมุ่งมั่น  และปรารถนาท่ีจะได้รับ เพราะ
เป็นรางวัลท่ีแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมของโรงเรียน  โดยผู้อ านวยการได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อเข้ารับรางวัล
พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553  ณ ศาลาดุสิดาลัย   
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สวนจิตรลดา ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีท่ี 2  ท่ีโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
พระทาน 2  ปีติดต่อกัน โดยมีพิธีแห่อัญเชิญเกียรติบัตร ในวันท่ี  13  กรกฎาคม 2553   และจัดงานเล้ียงฉลองโรงเรียน
รางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2551 และระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  
ประจ าปีการศึกษา 2552  ขึ้น ในวันท่ี  6  พฤศจิกายน 2553 เพื่อเชิดชูเกียรติของโรงเรียนและเป็นการเฉลิมฉลอง 
"ผลงานและความดี สมศักด์ิศรี รางวัลพระราชทาน"  นอกจากนี้ได้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น  สะอาด
สวยงาม ปรับปรุงเพิ่มเติมแหล่งการเรียนรู้  จัดท า และติดต้ังป้ายสุภาษิต – ค าคม ท้ังภาษาไทย และอังกฤษ  ตามอาคาร 
เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียนทุกคน   และปรับเปล่ียนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2544  เป็นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2551    อีกท้ังได้ติดต้ังกระดานอัจฉริยะ  Activboard   ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาทุกห้องเรียน  เพื่อใช้ในการจัด การเรียนการสอน   ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น   และเริ่มการก่อสร้างบ้านพักภราดาโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา   พร้อมท้ังได้ส่งโรงเรียนเข้ารับการ
ประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนได้จัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  ใน
วันศุกร์ท่ี  3  มิถุนายน  2554  ซึ่งเป็นวันครบรอบ  63  ปี  แห่งการก่อต้ังโรงเรียน โดย  ฯพณฯ  พระสังฆราชยอแซฟ 
ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะภราดา  
คณะครู  ผู้ปกครอง  และศิษย์เก่า  อีกท้ังยังได้รับอนุมัติจากทางมูลนิธิฯให้ท าการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทน
อาคารเรียนเซนต์หลุยส์  ซึ่งเป็นอาคารท่ีใช้งานมากว่า 50  ปี มีรากฐานท่ีไม่ค่อยมั่นคง  แข็งแรง อีกท้ังขาดความปลอด
ภัย และมีบุคลากรท้ังครูและนักเรียนใช้งานเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนอาคารอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า   ซึ่ง
อาจจะเกิดอันตรายได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต   โดยอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารเรียน 6 ช้ัน ออกแบบโดยบริษัท
เออร์เบ้ินอาร์คิเต็คส์  จ ากัด  ใช้งบประมาณการก่อสร้างจ านวน  140  ล้านบาท  ก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
ปีการศึกษา  2555  รวมเวลาก่อสร้างประมาณ 10 เดือน ประกอบด้วย  ช้ันท่ี 1 เป็นพื้นท่ีโล่งและห้องประกอบการ
บางส่วน ช้ันท่ี  2 – 6 เป็นห้องเรียน ป. 4 – ม. 2 และห้องประกอบการบางส่วน  ตามล าดับซึ่งถือว่า เป็นอาคารเรียนท่ี
ทันสมัยเหมาะแก่การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ได้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้แหล่ง
การเรียนรู้  โดยได้จัดท าโครงการฐานความรู้..ตามรอยพ่อหลวง  84   ฐาน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรครู 
นักเรียน ท่านผู้ปกครองและบุคคลท่ัวไป ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
พร้อมท้ังได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่  ปีการศึกษา 2554   อันเป็นสถานศึกษา
ท่ีได้รับรางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่อง  3  ปี 

ปีการศึกษา  2555  ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ต้ังอยู่ท่ี 128 ถนนศุภกิจ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นท่ีการศึกษา ฉะเชิงเทรา 
เขต 1 เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันการศึกษาปฐมวัยปีท่ี  1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  บนเนื้อท่ี 19  ไร่ 3 งาน 23ตารางวา มี
นักเรียนท้ังหมด 3,850 คน ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 632 คน ระดับประถมศึกษา จ านวน 1,566 คน ระดับ
มัธยมศึกษา  จ านวน 1,652 คน  และคณะครูท้ังหมด 267 คนครูชาย จ านวน 56 คน ครูหญิง จ านวน  211  คน  มีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบการท้ังหมด 12  อาคาร  จัดเป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ 
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ห้องประชุม  ห้องพยาบาลห้องพักครู  โรงอาหารอาคารพลศึกษา สนามกีฬา และอื่น ๆ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา  2555   
             ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับประกาศเกียรติคุณช้ันท่ี 3  จากสภากาชาดไทย 
ในการเป็นสถาบันท่ีให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิต  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ าเสมอ รวมติดต่อกันนาน
กว่า 9 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตสะสมท่ีได้รับบริจาคเกินกว่า 3,200 หน่วย   ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน จ.ชลบุรี  ได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติท้ัง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET เข้ารับรางวัล  ในวันท่ี 
30 พฤษภาคม 2556 ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1  โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับเหรียญทองแดง  โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรขึ้น ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 ธันวาคม 2556  ณ  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 
กรุงเทพฯ  โรงเรียนได้รับโล่พร้อมด้วยเกียรติบัตรรางวัล โรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2556  ใน
วันพฤหัสท่ี  1  สิงหาคม  2556 เวลา  14.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ด าเนินทรงเปิดอาคาร“เซนต์หลุยส์วิทยาคาร” ณ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

 ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2556  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  คือ  ร้อยละ  50 - 59.99  ของ
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2556  โดยรับมอบจากนายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาการน าเสนอผลงานนวัตกรรม
การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาอาเซียน  เรื่อง  การจัดการเรียรการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ  โดยการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในพื้นท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค  5  
“กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  จัดโดย
ส านังานศึกษาธิการภาค 5 ในวันอาทิตย์ท่ี 6 กันยายน  2558  ณ  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และได้ผ่านรับรองให้เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานสากล  ปีการศึกษา  2558  -  2560  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องโรงเรียนเอกชนท่ีพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับของ
นานาประเทศ 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ร้อยละ  50 - 59.99 ของระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2557 ณ โรงแรมอะเดรียติค  พาเลส เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ร้อยละ 50 - 59.99  ของระดับ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
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1.2 ข้อมูลด้านการบริหารงาน 
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะ เซนต์คาเบรียล  
แห่งประเทศไทย  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสพฐ. และ สมศ. 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปี  2550-2554 ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และการเรียนรู้พร้อมประสบการณ์ของผู้เรียนด้วยการก าหนดเป้าหมายหลัก การพัฒนา 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการ
บริหารการศึกษา และคุณภาพบุคลากร  ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบุคลากร  ด้านสัมฤทธิ์ผล
ของผู้เรียน  และด้านงบประมาณ อาคารสถานท่ี อุปกรณ์ และการบริการ โดยหน่วยงานต่าง ๆ น ายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม โดยการจัดท าแผนงานประจ าปี และด าเนินการตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด ให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุงพัฒนางาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนยังได้
มีการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีท้ังด้านอุปกรณ์และการฝึกอบรมครูให้มีความช านาญ เพื่อเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  แนวคิดหลักท่ีโรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการ คือ การท างานแบบมีส่วนร่วมโดยการร่วมคิด ร่วมท า และร่วม
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงาน บริหารงานตามวงจรการท างานแบบ PDCA ในทุกกิจกรรมท่ีมีการ
วางแผนด าเนินงาน จะมีการก ากับติดตามประเมินผลการท างานเป็นระยะ ๆ ให้มีการประเมินตนเองโดยผู้ด าเนิน
กิจกรรม และประเมินจากคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
  โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน มีแผนภูมิการจัดองค์กร มีบทพรรณนางานท่ีก าหนด
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของทุกฝ่าย  มีค าส่ังแต่งต้ังบุคลากรประจ าปี โดยพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ในการท างาน มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ผู้อ านวยการ  มีระบบการบริหารโรงเรียนและมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  มีระบบการบริหาร
งบประมาณของแต่ละฝ่าย มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2550 - 2554  เป็นแผนแม่บทของโรงเรียน และมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในรับผิดชอบในการวางแผนและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
มีการประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของโรงเรียน และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 
  จากการบริหารจัดการของโรงเรียนดังกล่าว ท าให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ในรูปของผลการแข่งขัน ผลการประกวด รางวัล โล่ เกียรติบัตร รางวัลดีเด่น สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที ่ 6 ซึ ่งโรงเรียนได้น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ เพื ่อน า ความส าเร็จและจุดเด่นมาพัฒนา              
น าข้อบกพร่องและจุดด้อยมาปรับปรุงแก้ไข ให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมาย  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน 
และมุ่งเน้นให้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
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1. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
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2.  แผนท่ีโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 8 อาคารเซราฟิน 
2 อาคารสัฐยามหาราชินี 9 สระว่ายน้ า 
3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 อาคารพยาบาล 
4 อาคารสิรินธร 11 อาคารดนตรีสากล 
5 อาคารมงฟอร์ต 12 อาคารเรียนอนุบาล 2 ช้ัน 
6 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 13 อาคารส านักงานบริหาร 
7 อาคารวันทามารี 14 บ้านพักภราดา 
  15 สนามเด็กเล่น 
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1.4 ข้อมูลบุคลากร 
     1. คณะผู้บริหารโรงเรียน 
 1)ผู้อ านวยการ 
  ภราดาอาวุธ    ศิลาเกษ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน   
 2)คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 

ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

กำรศึกษำ 
จำกสถำบัน เริ่มท ำงำน  ต ำแหน่ง/หน้ำที ่

1 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 ก.ย. 2538 ผู้อ านวยการ/ 
ผู้จัดการ 

2 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ วทบ. สถาบันราชภัฎนครปฐม 14 พค. 2558 รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน /หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ-การเงิน 

3 ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ศศ.บ. มหาวิทยาลัยแสงธรรม  1 มิ.ย. 2559 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

4 มิสวัชรี เกิดท่าไม้ คบ. สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 1 ก.ย. 2537 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 

5 มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 1 ก.ค. 2545 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

6 มิสวรรณา กรัสพรหม กศ.ม. มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร วิโรฒ 

1 ก.ย. 2538 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ประถมต้น 

7 ม.นพดล ปัญญาดี กศ.ม. Sheffield Hallam 
University 

1 มิ.ย. 2544 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ประถมปลาย 

8 มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข วท.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา 4 ม.ค. 2543  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

9 ม.สุเมธ พุทธเมฆ วทบ. มหาวิทยาลัยบูรพา 19 ก.ย. 2539 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

10 มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธ์ิปัญญา กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ก.ย. 2537 หัวหน้าแผนกกิจกรรม 

11 ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ คบ. วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 1 ก.ค. 2534 หัวหน้าแผนกปกครอง 

12 มิสสุนิภา สวัสดิวงษ์ คบ. วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 1 มิ.ย. 2544 ผช.ส านักผู้อ านวยการ 

13 ม.ธงชัย กิจเจริญ คบ. วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 1 มิ.ย. 2520 หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

14 มิสนพรัตน์ รัตนบวร คบ. วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ 

7  พค. 2537 ผช. หน. ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

15 มิสสุดา ดงหลง คบ. สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 1 ก.ค. 2534 ผช.หน.ฝ่ายธุรการฯ 

16 มิสบุญสม บุญประเสริฐ กศ.บ. มศว.บางแสน 
 

1 ก.ย. 2538 หัวหน้าศูนย์
ภาษาต่างประเทศ 
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   1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 
จ านวนบุคลากร ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  

 1) จ านวนครูไทยจ าแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา  2559 

ล าดับ วุฒิการศึกษา/ระดับชั้น 
จ านวนครูไทย 

ชาย หญิง รวม คิดเป็นร้อยละ 
1. คณะผู้บริหาร     

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0 0 0 
2) ปริญญาตรี 6 4 10 62.50 
3) ปริญญาโท 2 4 6 37.50 
4) ปริญญาเอก 0 0 0 0 

รวม 8 8 16 100 
2. ระดับการศึกษาปฐมวัย     

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0 0 0 
2) ปริญญาตรี 0 55 55 94.83 
3) ปริญญาโท 0 3 3 5.17 
4) ปริญญาเอก 0 0 0 0 

รวม 0 58 58 100 
 

2) จ านวนครูชาวต่างประเทศ จ าแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา  2559 

ล าดับ วุฒิการศึกษา/ระดับชั้น 
จ านวนครูชาวต่างประเทศ 

ชาย หญิง รวม คิดเป็นร้อยละ 
1. ระดับการศึกษาปฐมวัย     

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0 0 0 
2) ปริญญาตรี 0 5 5 100 
3) ปริญญาโท 0 0 0 0 
4) ปริญญาเอก 0 0 0 0 

 รวม 0 0 0 100 
 

3) จ านวนครูผู้สอนไทยและครูชาวต่างประเทศ จ าแนกตามเพศ  ปีการศึกษา  2559 

ล าดับ ระดับ 
รายการ 

ครูไทย ครูชาวต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. การศึกษาปฐมวัย 0 58 58 0 4 4 62 
 รวม 0 58 58 0 4 4 62 
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4) จ าแนกครูผู้สอนไทย ตามอายุงาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา  2559 
อายุงาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
0 – 1  ปี  1 1.72 
2 – 3  ปี 5 8.62 
4 – 5  ปี 7 12.07 
6 – 7  ปี 7 12.07 
8 – 9  ปี 8 13.80 

10 – 11  ปี 2 3.45 
12 – 13  ปี 1 1.72 
14 – 15  ปี  7 12.07 
16 – 17  ปี 6 10.34 
18 – 19  ปี 5 8.62 
20 – 21  ปี 2 3.45 
22 – 23  ปี 4 6.90 
24 – 25  ปี 3 5.17 

รวม 58 100 
 
   5) จ าแนกครูผู้สอนไทย ตามวุฒิการศึกษา  ระดับการศกึษาปฐมวัย ปีการศึกษา  2559 

วุฒิการศึกษา (วิชาเอก) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
การศึกษาปฐมวัย 40 68.97 
บริหารการศึกษา 1 1.72 

บริหารธุรกิจ 4 6.90 
คหกรรมศาสตร ์ 4 6.90 

พลศึกษา 1 1.72 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1.72 

ศิลปะศาสตร ์ 1 1.72 
ภาษาไทย 1 1.72 

บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 1.72 
เทคโนโลยีการศึกษา 1 1.72 

ดนตรีสากล 1 1.72 
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 1 1.72 

บริหารการจัดการ 1 1.72 
รวม 58 100 

*จ านวนผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเอกการศึกษาปฐมวัย  จ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.03 
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  1.4 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 1 มีนาคม 2560)  
 1. จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,332 คน จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี ้

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวนห้อง เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชำย หญิง 
ระดับปฐมวัย      
เตรียมอนุบาล 2 31 27 58 29:1 
ช้ันอนุบาล  1 8 114 99 213 27:1 
ช้ันอนุบาล  2 8 111 110 221 28:1 
ช้ันอนุบาล  3 8 91 85 176 22:1 

รวม 26 347 321 668 26:1 
 
 
 2.  สรุปผลกำรประเมินสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำ  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 3  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
* จ านวนนักเรียนชาย  316  คน จ านวนนักเรียนหญิง 294  คน  รวม  610  คน  * ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ.60 
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3. สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 4 ด้ำน ของนักเรียนระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ  2559   
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4. เปรียบเทียบกำรประเมินพัฒนำกำร 4 ด้ำน ของนักเรียนระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ย้อนหลัง 3 ป ี  
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5. สรุปภำวะกำรเจริญเติบโตของนักเรียน   
 

สรุปผลกำรเจริญเติบโต (น้ ำหนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง) 
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สรุปผลกำรเจริญเติบโต (น้ ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ) 
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สรุปผลกำรเจริญเติบโต (ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ) 
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1.5  ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี 
 - อาคารเรียนและอาคารประกอบการ  ท้ังหมด  11 หลัง  ได้แก่ 
  อาคารเรียน  

1. อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 

2. อาคารสิรินธร 

3. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

4. อาคารสัฐยามหาราชินี 

5. อาคารวันทามารีอา 

อาคารประกอบการ 
1. อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี 

2. อาคารมงฟอร์ต 

3. อาคารเซราฟิน 

4. อาคารหอสมุดเก่า 

5. สระว่ายน้ า 

6. อาคาราฟาแอล 

จ านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  ท้ังหมด  36  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 

- เตรียมอนุบาล  =  2 ห้อง 
- ช้ันปฐมวัย 1 – 3  = 24 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการ  = 10 ห้อง 

 
ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพำะ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  มีห้องปฏิบัติการดังนี้ 

- ห้อง Slef learning center   ปฐมวัย  -  ห้องปฏิบัติการทางภาษาปฐมวัย 

- ห้องส่ือปฐมวัย    -  ห้องคีย์บอร์ดปฐมวัย 

- ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย   -  ห้องบ่อบอล    

- ห้องผลิตส่ือปฐมวัย    -  ห้องอาหารนักเรียนปฐมวัย  

- ห้องพยาบาล    - ห้องดนตรีสากล 
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1.6  ข้อมูลงบประมำณและค่ำใช้จ่ำย 
 รายละเอียดการรับเงินอุดหนุน 

ช้ัน จ ำนวนนักเรียน เงินอุดหนุน รวม 

ปฐมวัย 575 9,650.50 5,549,037.50 

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 1,283 9,820.50 12,599,701.50 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 625 13,347.50 8,342,187.50 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 766 13,677.50 10,476,965.00 

รวม 3,249  36,967,891.50 

 
กำรจัดสรรเงินอุดหนุน 

1. งบพัฒนาการเรียนการสอน 60% เป็นเงิน 22,180,734.90 

2. งบบริหารทั่วไป 40% เป็นเงิน 14,787,156.60 
รวม 100% เป็นเงิน 36,967,891.50 

 
1.7  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

1. สภำพชุมชนโดยรอบบริเวณสถำนศึกษำมีลักษณะ   อยู่ในชุมชนเมือง 
 บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  (สถานท่ีส าคัญ) ได้แก่ โรงเรียนเซนต์แอนโทนี โรงเรียนศรีวรการ  โรงเรียน
สมาคมสงเคราะห์  อยู่ใกล้ตลาดสดบ่อบัว   

 อาชีพหลักของชุมชน   คือ  รับจ้าง  ค้าขาย   เนื่องจากอยู่ในชุมชนเมือง  และอยู่ใกล้ตลาดสด 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไปคือ    

งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร  แข่งเรือ  
 

     2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับ   ปริญญาตรี  อำชีพหลักของผู้ปกครอง 
(คิดเป็นร้อยละของผู้ปกครองท้ังหมด) 

อำชีพ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

รับราชการ   397 11.91 
ค้าขาย 245 7.35 

เกษตรกร 820 24.61 

รับจ้าง 325 9.75 
ไม่มีอาชีพ 402 12.06 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 892 26.77 

อื่น ๆ  251 7.53 

รวม 3,332 100.00 
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- ศำสนำที่ผู้ปกครองนับถือ (คิดเป็นร้อยละของผู้ปกครองท้ังหมด) 
ศำสนำ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

พุทธ 3,225 97.24 
คริสต์ 85 2.08 

อิสลาม 22 0.68 

รวม 3,332 100.00 

 
 

1.8 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

เตรียมอนุบำล / ปฐมวัยปีที่ 1 ปฐมวัยปีที่ 2 ปฐมวัยปีที่ 3 
กิจกรรมเคลื่อนไหว  
จัดในกิจกรรมตอนเช้า 

กิจกรรมเคลื่อนไหว  
จัดในกิจกรรมตอนเช้า 

กิจกรรมเคลื่อนไหว  
จัดในกิจกรรมตอนเช้า 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์        30 นาที กิจกรรมเสริมประสบการณ์        30 นาที กิจกรรมเสริมประสบการณ์        30 นาที 

กิจกรรมสร้างสรรค์                 30 นาที กิจกรรมสร้างสรรค์                 30 นาที กิจกรรมสร้างสรรค์                 30 นาที 

กิจกรรมเสรี                          30 นาที กิจกรรมเสรี                          30 นาที กิจกรรมเสรี                          30 นาที 
กิจกรรมเกมการศึกษา              30 นาที กิจกรรมเกมการศึกษา              30 นาที กิจกรรมเกมการศึกษา              30 นาที 

กิจกรรมกลางแจ้ง                   30 นาที กิจกรรมกลางแจ้ง                   30 นาที กิจกรรมกลางแจ้ง                   30 นาที 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา              30 นาที กิจกรรมพฤหัสหรรษา              30 นาที กิจกรรมพฤหัสหรรษา              30 นาที 
กิจกรรมห้องบ่อบอล                30 นาที กิจกรรมห้องบ่อบอล                30 นาที กิจกรรมห้องบ่อบอล                30 นาที 

กิจกรรมศูนย์ฝึกวินัยจราจร        30 นาที กิจกรรมศูนย์ฝึกวินัยจราจร        30 นาที กิจกรรมศูนย์ฝึกวินัยจราจร        30 นาที 

กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์         30 นาที กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์         30 นาที กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์         30 นาที 
กิจกรรมเรียนคีย์บอร์ด             30 นาที กิจกรรมเรียนคีย์บอร์ด             30 นาที กิจกรรมเรียนดนตรีสากล          30 นาที 

กิจกรรมเรียนพละ                  30 นาที กิจกรรมเรียนพละ                  30 นาที กิจกรรมเรียนพละ                  30 นาที 

Sicence                             30 นาที Sicence                             30 นาที Sicence                             30 นาที 
Math                                 30 นาที Math                                 30 นาที Math                                 30 นาที 

English                              30 นาที English                              30 นาที English                              30 นาที 

กิจกรรมห้องSlef learning center                
                                       30 นาที 

กิจกรรมห้องSlef learning center                
                                       30 นาที 

กิจกรรมห้องSlef learning center                
                                       30 นาที 
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1.9 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งกำรเรียนรู้ สถิติกำรใช้  (จ ำนวนคร้ัง) 
/  ปีกำรศึกษำ 

1. ห้องปฏิบัติการทางภาษาระดับการศึกษาปฐมวัย  (36คาบ*26ห้อง) 936  คร้ัง 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับการศึกษาปฐมวัย (36คาบ*26ห้อง) 936  คร้ัง 

3. ห้องปฏิบัติการคีย์บอร์ดระดับการศึกษาปฐมวัย (36คาบ*26ห้อง) 936  คร้ัง 

4. ห้องบ่อบอล (36คาบ*26ห้อง) 936  คร้ัง 
5. ห้องสมุดปฐมวัย (36คาบ*26ห้อง) 936  คร้ัง 

6. สระว่ายน้ า  ( 18 คาบ*26 ห้อง) 468 คร้ัง 

7.  ห้องศิลปะ (ปฐมวัย) (36คาบ*26ห้อง) 936  คร้ัง 
8.  สนามเด็กเล่นปฐมวัย (200 วัน * 26ห้อง) 5,200  คร้ัง 

9.  ห้องโภชนาการ  (ปฐมวัย) (200 วัน* 26ห้อง*3คร้ัง) 15,600  คร้ัง 

12.  ห้องปฏิบัติการศิลปะ  (36คาบ*26ห้อง) 5,200  คร้ัง 
13.  แหล่งการเรียนรู้ริมแม่น้ าบางปะกง(3คร้ัง/ปี/673คน) 2,019   คร้ัง 

14.  สวนภาษาอังกฤษ  (3คร้ัง /ปี /673คน) 2,019   คร้ัง 

15. อุทยานการศึกษา  (3คร้ัง /ปี /673คน) 2,019   คร้ัง 
16. ศาลาเทิดพระเกียรติ   (3คร้ัง /ปี /673คน) 2,019   คร้ัง 

17. แหล่งการเรียนรู้ตามป้าย  (3คร้ัง /ปี /673คน) 2,019   คร้ัง 

18. ห้อง  Active  Board  /ห้อง (200 วัน * 26ห้อง) 5,200  คร้ัง 
19. ห้องฟิตเนส  (20คร้ัง /ปี / 58 คน) 1,160  คร้ัง 

20. ธนาคารโรงเรียน  (8คร้ัง /ปี /673คน) 5,384  คร้ัง 

21. แหล่งการเรียนรู้ นิทรรศการในหลวง  84 ฐาน (18 ฐาน *26ห้อง) 468 คร้ัง 

  
 2.  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนคร้ัง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
2. วัดสมานรัตนาราม 
3. มินิมูล่าฟาร์ม 
4.ดอกเตอร์ไบซิเคิล อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 
5.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน   จ.ฉะเชิงเทรา 
6.ร้านรินขนมไทย จ.ฉะเชิงเทรา 
7.ร้านอาหารครัวคุณเปิ้ล 
8.ธนาคารออมสิน สาขามหาจักรพรรด์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

3 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
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 3. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ห้อง วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงกำร วิทยำกรภำยนอก หัวข้อให้ควำมรู้ 

อ.1/1 27 ก.ค.59 ขนมไทย คุณฐิรชญา    ศิริรัตนากูล การท าขนมไทย 

อ.1/2 11 ก.ค.59 นก คุณฐิติวิชญ์   กิตติพลธนันต์ การเลี้ยงนกและขยายพันธ์นก 
อ.1/3 11 ก.ค.59 ดอกไม้ คุณมิรันตี   แตรวิจิตร การจัดดอกไม้ 

อ.1/4 15 ก.ค.59 กล้วย คุณทินกร   คงคาสวัสด์ิ 
คุณสุทิน    แจ่มอุทัย 

การปลูกและการดูแลต้นกล้วย 

อ.1/5 25 ก.ค.59 ไข่ คุณบุญสม   จอกแก้ว การแปรรูปไข่/ขนมที่ท าจากไข่ 

อ.1/6 13 ก.ค.59 ผัก คุณชูศิลป์   พิมสอน การปลูกผัก Hydroponic 
อ.1/7 12 ก.ค.59 กุ้ง คุณประนอม   มีทรัพย์ การเลี้ยงกุ้ง 

อ.1/8 29 ก.ค.59 มะม่วง คุณอัญชลี   เจริญบูลย์วิวัฒน์ การปลูกมะม่วง และสายพันธ์ุมะม่วง 

อ.2/1 1 ส.ค. 59 เห็ด คุณชลิตา   ไทยแก่น วิธีการปลูกเห็ด 
อ.2/2 21 ก.ค.59 กล้วย คุณประวิทย์   อุนะพ านัก การปลูกและการดูแลต้นกล้วย 

อ.2/3 14 ก.ค.59 นิทาน คุณเศรษฐรัตน์  ต้ันงาม การพิมพ์หนังสือและเข้าเล่มหนังสือ 

อ.2/4 14 ก.ค.59 ดอกไม้ คุณบัณฑิต   ปรีเจริญ การจัดดอกไม้ตามเทศกาลต่างๆ 
อ.2/5 25 ก.ค.59 ไข่ คุณบุญสม   จอกแก้ว การท าขนมที่มีไข่เป็นส่วนผสม 

อ.2/6 28 ก.ค.59 เงิน คุณธนะศักด์ิ   ชมดง 
คุณสุชาดา   นิลรัตน ณ อยุธยา 

การออมเงินที่ธนาคาร 

อ.2/7 29 ก.ค.59 มะม่วง คุณอัญชลี   เจริญบูลย์วิวัฒน์ การขยายพันธ์ุมะม่วงและการปลูกมะม่วง 

อ.2/8 27 ก.ค.59 ขนมไทย คุณฐิรชญา    ศิริรัตนากูล การท าขนมไทย 
อ.3/1 15 ก.ค.59 ข้าว คุณสมยศ    เปรมใจ 

คุณสมบัติ    ยงพฤกษา 
การปลูกข้าว 

อ.3/2 26 ก.ค. 59 เคร่ืองดนตรี คุณนวเทพ   โพสพสวัสด์ิ 
คุณจิระวดี   จูเจริญ 

การเล่นเคร่ืองเล่นดนตรีชนิดต่างๆ 

อ.3/3 26 ก.ค. 59 จักรยาน คุณธนากรณ์   ศักด์ิชัยเจริญกุล อุปกรณ์จักรยาน และการซ่อมบ ารุง 

อ.3/4 13 ก.ค.59 ผลไม ้ คุณชลิตา   ไทยแก่น การแปรรูปผลไม้ชนิดต่างๆ 
อ.3/5 28 ก.ค. 59 กุ้ง คุณขวัญตา  พลูสิน 

คุณยอดชาย   พลูสิน 
การเลี้ยงกุ้ง 

   อ.3/6 21 ก.ค.59 สบู่ คุณชลิตา   ไทยแก่น การท าสบู่สมุนไพร 

อ.3/7 12 ก.ค.59 อาหารไทย คุณประภาศรี   ศรีสังข์ 
คุณสมพงษ์     แซ่ลิ้ม 

การประกอบอาหารไทยหลากหลายชนิด 

อ.3/8 1 ส.ค. 59 กระเป๋า คุณโกมลดา   เจริญพร การถักกระเป๋าจากเชือกชนิดต่างๆ 
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ห้อง วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงกำร วิทยำกรภำยใน หัวข้อให้ควำมรู้ 

อ.1/1 29 ก.ค. 59 ขนมไทย คุณขรินทร์ทิพย์   สีหามาตย์ การท าขนมบัวลอย 

อ.1/2 28 ก.ค. 59 นก คุณสุพัฒทา   บัวหอม ประกอบอาหารไข่แฟนซี 

อ.1/3 27 ก.ค. 59 ดอกไม้ คุณอุบล   นิยมกิจ วุ้นดอกอัญชัน 
อ.1/4 25 ก.ค. 59 กล้วย คุณทิพภา   ภู่สุดแสวง กล้วยแฟนซี 

อ.1/5 27 ก.ค. 59 ไข่ คุณจรินทร์   ขย้ิมค้า 
คุณวิลาวัลย์   คุมพา 
คุณภัคชิสา   ตนะวรรณสมบัติ 

ไข่ยัดไส้ 

อ.1/6 15 ก.ค. 59 ผัก คุณเสาวนีย์   นวลส าลี ย ารวมมิตร 

อ.1/7 28 ก.ค. 59 กุ้ง คุณกนกวลี   ต.วัฒนผล กุ้งชุบแป้งทอด 
อ.1/8 14 ก.ค. 59 มะม่วง คุณอรัญรดา   ลีลาศักด์ิศิริ 

คุณธิรดา   นิลสัน 
ย ามะม่วง 

ตอ.1 29 ก.ค. 59 ผลไม ้ คุณดารณี   บุญลาภ ท าน้ าผลไม้ปั่น 

ตอ.2 29 ก.ค. 59 นม คุณกมลวรรณ  พาณิชย์วัฒนานุกูล 
คุณกนกวรรณ  พาณิชย์วัฒนานุกูล 

ประกอบอาหาร “สปาเก็ตต้ีคาโบนาล่า” 

อ.2/1 15 ก.ค.59 เห็ด คุณชาลิสา   แย้มเกษร เห็ดชุบแป้งทอด 
อ.2/2 27 ก.ค.59 กล้วย คุณจิดาภา   หิรัญเจริญวงศ์ กล้วยเช่ือม 

อ.2/3 12 ก.ค. 59 นิทาน คุณนาฏยาภรณ์   ศรีลาภสิริ 
คุณนิชชาวัลย์   ทองสืบ 
คุณจตุพร   น่ิมมา 

การท าหนังสือนิทาน 

อ.2/4 28 ก.ค. 59 ดอกไม้ คุณพิรุณ  แสนส าราญใจ 
คุณอดลย์พรรษ   สนน าพา 

ดอกไม้ชุบแป้งทอด 

อ.2/5 27 ก.ค. 59 ไข่ คุณอุษา   วงษ์ศรี 
คุณสิริพร   มิตรโกสุม 

ประกอบอาหารไข่ยัดไส้ 

อ.2/6 21 ก.ค. 59 เงิน คุณนพรัตน์   รัตนบวร การซื้อขาย  ค่าของเงิน 
อ.2/7 27 ก.ค. 59 มะม่วง คุณหทัยรัตน์  สุขส าราญ 

คุณศศิพัชร์   เกตุชม 
ย ามะม่วง 

อ.2/8 28 ก.ค. 59 ขนมไทย คุณพัชราภรณ์    เปี่ยมพร้อม วุ้นกะทิ 

อ.3/1 29 ก.ค. 59 ข้าว คุณรุ่งนภา   ธวัฒน์ธีรชัย ข้าวผัดรวมมิตร 

อ.3/2 25 ก.ค.59 เคร่ืองดนตรี คุณรัฏฐา   โกสิตานนท์ เคร่ืองดนตรีประเภท Wind Band 
อ.3/3 15 ก.ค. 59 จักรยาน คุณวันชัย   สืบสมาน การข่ีจักรยานที่ถูกวิธี 

อ.3/4 21 ก.ค. 59 ผลไม ้ คุณสุพิชชา  นันเสนา ส้มต าผลไม้ 

อ.3/5 26 ก.ค. 59 กุ้ง คุณภาณิชา   บูรณ์เจริญ กุ้งน่ึงนมสดทรงเคร่ือง 
อ.3/6 25 ก.ค. 59 สบู่ คุณวรรณี   น่ิมเจริญ การท าสบู่เหลว 

อ.3/7 29 ก.ค. 59 อาหารไทย คุณจิตราวดี   คูสกุลรัตน์ การท าอาหารไทย 

อ.3/8 15 ก.ค. 59 กระเป๋า คุณบังอร  สถิตย์กุล วิธีการถักกระเป๋า 
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 1.10 ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 1. ผลงานดีเด่น 

ประเภท ล ำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรำงวัล ชื่อหน่วยงำนผู้ให้รำงวัล 

สถำนศึกษำ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ผ่านการประเมิน
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
และได้ผ่านรับรองให้เป็นโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ปีการศึกษา  
2558  -  2560   

ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ  ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดงจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  คือ  ร้อยละ  50 - 59.99  ของ
ระดับประถมศึกษาปีที่  6  รวม 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ปีการศึกษา 2557    

ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 
 

2. ผลงำนของบุคลำกรครูระดับการศึกษาปฐมวัย  ประจ าปีการศึกษา 2559 

ประเภท ล ำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรำงวัล ชื่อหน่วยงำนผู้ให้รำงวัล 

ครู 1 มิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล 
รางวัลครูดีเด่นระดับปฐมวัย  

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา   

2 มิสพิมพ์พิศา  จุลศักด์ิ 
รางวัลครูดีเด่นระดับปฐมวัย  

ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3 มิสวัชรี  เกิดท่าไม้ 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

4 มิสเจนจิรา  เช้ือแก้ว 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

5 มิสพนิตตา  จิตต์อารีย์เทพ 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

6 มิสดาริกา  กลิ่นอบเชย 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

7 มิสสาคร  บ ารุงบุตร 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

8 มิสพิมพ์พิศา  จุลศักด์ิ 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  
 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ล ำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรำงวัล ชื่อหน่วยงำนผู้ให้รำงวัล 

ครู 9 มิสพาวณี  เพ็ชรแก้วนุ้ย 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

10 มิสสุภี  วงศ์พลับ 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

11 มิสพจนารถ  กลิ่นเชิดชู 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

12 มิสอรอุมา  ช านาญ 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

13 มิสดลยา    มนรักษา 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

14 มิสอรวรรณ  ศรีขันธมา 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

15 มิสพรพนา  แสงจันทร์ 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

16 มิสทัศนีย์  ยันตะศรี 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

17 มิสกัลยา  พาณิชย์วัฒนานุกูล 
รางวัลครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

18 มิสอาภิญญา  อรุณพงษ์ 
รางวัลครูที่มีอายุงาน (บรรจุ) ครบ 25 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

19 มิสมาลินี  เขียวชอุ่มงาม 
รางวัลครูที่มีอายุงาน (บรรจุ) ครบ 20 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

20 มิสดาริกา  กลิ่นอบเชย 
รางวัลครูที่มีอายุงาน (บรรจุ) ครบ 15 ปีประจ าปี
การศึกษา 2558  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

21 มิสสาคร  บ ารุงบุตร 
รางวัลครูที่มีอายุงาน (บรรจุ) ครบ 15 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

22 มิสพิมพ์พิศา  จุลศักด์ิ 
รางวัลครูที่มีอายุงาน (บรรจุ) ครบ 15 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
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ประเภท ล ำดับที่ ชนิด / ประเภท  ของรำงวัล ชื่อหน่วยงำนผู้ให้รำงวัล 

ครู 23 มิสพาวณี  เพ็ชรแก้วนุ้ย 
รางวัลครูที่มีอายุงาน (บรรจุ) ครบ 15 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

24 มิสทิพาภรณ์  แก้วบรรจง 
รางวัลครูที่มีอายุงาน (บรรจุ) ครบ 15 ปี 
โประจ าปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

25 มิสยุวดี  ทองค า 
รางวัลครูที่มีอายุงาน (บรรจุ) ครบ 15 ปีประจ าปี
การศึกษา 2558  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

26 มิสสุภี  วงศ์พลับ 
รางวัลครูที่มีอายุงาน (บรรจุ) ครบ 15 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

27 มิสพจนารถ  กลิ่นเชิดชู 
รางวัลครูที่มีอายุงาน (บรรจุ) ครบ 15 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

พนักงำน 28 นางประนอม  ทองกล่ า 
รางวัลพนักงานที่มีอายุงาน (บรรจุ) ครบ 15 ปี  
ประจ าปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
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 3. ผลงำนนักเรียนปฐมวัยด้ำนวิชำกำร   

ล ำดับ ชื่อ –  สกุล ช้ัน รำยกำรแข่งขัน รำงวัล จัดโดย 

1 ด.ช. พชร ผลสุวรรณ อ.3/2 ปั้นน้ ามนั 
ศิลปะหัตกรรม

นักเรียน 
เหรียญทอง  สพฐ. 2 ด.ช. รพีพงศ์ เท่ียงพิมล อ.3/6 

3 ด.ช. ธนวัฒน ์ ข าเจริญศักด์ิ อ.3/7 
4 ด.ญ. ธารีรัตน์ วงษา อ.3/2 ฉีก ตัด ปะ ภาพ 

ศิลปะหัตกรรม
นักเรียน 

เหรียญทอง  สพฐ. 5 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ชมถ่ิน อ.3/6 

6 ด.ญ. ณทิชา   สถาปิตานนท์ อ.3/7 
7 ด.ช.กฤตชัย สงวนดีกุล อ.3/3 ตอบค าถาม 

วันวิชาการ Slc 
เหรียญทอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 8 ด.ช. ธนกร แพลูกอินทร ์ อ.3/4 

9 ด.ญ. เบญจ
วรรณ 

สวัสดีมงคล อ.3/3 เล่านิทาน 
วันวิชาการ Slc 

เหรียญทอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
ฉะเชิงเทรา 

10 ด.ญ. พิชชาวีร์ ผูกจิต อ.3/8 วาดภาพ ระบายส ี
วันวิชาการ Slc 

เหรียญทอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
ฉะเชิงเทรา 

11 ด.ญ. กัญญ์ณัช
ชา 

ปากหวาน อ.3/1 คอมพิวเตอร์ 
วันวิชาการ Slc 

เหรียญทอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
ฉะเชิงเทรา 

12 ด.ช. พชร ผลสุวรรณ อ.3/2 
ปั้นน้ ามนั 

วันวิชาการ Slc 
เหรียญทอง 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
ฉะเชิงเทรา 

13 ด.ช. รพีพงศ์ เท่ียงพิมล อ.3/6 
14 ด.ช. ธนวัฒน ์ ข าเจริญศักด์ิ อ.3/7 
15 ด.ญ. ธารีรัตน์ วงษา อ.3/2 

ฉีก ตัด ปะ ภาพ 
วันวิชาการ Slc 

เหรียญทอง 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 
16 ด.ญ. ศศิธร กาญจนพันธ ์ อ.3/3 
17 ด.ญ. ธรณ์ธันย์ ชมถ่ิน อ.3/6 
18 ด.ช. รพีคยศ ไวกัณสุรส อ.3/1 

การแสดง 
วันวิชาการ Slc 

เหรียญทอง 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 

19 ด.ญ. ชินรณัฐ  ธวัฒน์ธีรชัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            อ.3/1 

20 ด.ญ. กฤตวรรณ สามรรคสาสน ์ อ.3/2 
21 ด.ญ. พลอยใจ ดิษสงวน อ.3/3 
22 ด.ญ. ธนัญชนก เรืองขจิต อ.3/4 

23 ด.ญ. อภิญญา ลาภศรีสมุทร อ.3/5 
24 ด.ญ. เหนือนภา ปิ่นทอง อ.3/6 
25 ด.ญ. ปณิตตรา ชัยเลิศปิยวัชร อ.3/7 

26 ด.ญ. ณิชภัค ลิ่มสุวรรณ อ.3/8 
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4. ผลงำนนักเรียนปฐมวัยด้ำนกีฬำ  

ล ำดับ ชื่อ –  สกุล ชั้น รำยกำรแข่งขัน รำงวัล จัดโดย 

1 ด.ช.ไกรวิชญ์ ขวัญดี อ.3/8 
วิ่ง 40 เมตร 

รองชนะเลิศ 
อันดับ  2      

การท่องเท่ียวและกีฬา
ฉะเชิงเทรา 

2 ด.ญ.ทิพประภา จันทร์ศร ี อ.3/4 วิ่ง 40 เมตร 

 

ชนะเลิศ   การท่องเท่ียวและกีฬา
ฉะเชิงเทรา 

3 ด.ช.เตชิน มางิ้ว อ.3/3 

วิ่งผลัด 8 x 50 
รองชนะเลิศ 
อันดับ  2 

การท่องเท่ียวและกีฬา
ฉะเชิงเทรา 

4 ด.ช.ธีรเดช ต้ังธนากุลนิติ อ.3/1 

5 ด.ช.ปัณณทัต เจริญสุข อ.3/3 
6 ด.ช.นิรัช พวงร้อย อ.3/4 
7 ด.ช.พัฒน์ธนะจักร พรมจันทร ์ อ.3/5 

8 ด.ช.ธนวัฒน ์ ข าเจริญศักด์ิ อ.3/7 
9 ด.ช.ธีรภัทร์ พรสกุลศักด์ิ อ.3/7 
10 ด.ช.ปภาวิน พลายกลาง  อ.3/8 

11 ด.ช.ธัชพล อ่วมเกษม อ.3/1 

เตะจุดโทษ 
รองชนะเลิศ 
อันดับ  1 

การท่องเท่ียวและกีฬา
ฉะเชิงเทรา 

12 ด.ช.นภนต์ อุดมผล อ.3/6 
13 ด.ช.เพชรภูม ิ สถิตย์กุล อ.3/7 

14 ด.ช.อติกันต์ สว่างอารมณ์  อ.3/3 
15 ด.ช.สุทธิรัตน์ รัตนธรรม อ.3/7 
16 ด.ช.จิราวัฒน ์ ทรงอารมณ์ อ.3/1 

โยนบอลลง
ตะกร้า 

ชนะเลิศ 
การท่องเท่ียวและกีฬา

ฉะเชิงเทรา 

17 ด.ช.รพีคยศ ไวกัณสุรส อ.3/1 
18 ด.ช.พชร ผลสุวรรณ  อ.3/2 
19 ด.ช.พัชรวัฒน ์ สุมารสิงห ์ อ.3/3 

20 ด.ช.สถาพร เจริญวงศ์ อ.3/3 
21 ด.ช.ธนกร แพลูกอินทร ์ อ.3/4 
22 ด.ช.สุทธิกานต์ จิตรประภา อ.3/6 

23 ด.ช.รพีพงศ์ เท่ียงพิมล อ.3/6 
24 ด.ช.พุฒิพงศ์ สุขวงศ์ อ.3/8 
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ล ำดับ ชื่อ –  สกุล ชั้น รำยกำรแข่งขัน รำงวัล จัดโดย 
25 ด.ญ. สุชานรี นาดี อ.3/2 

โยนบอลลง
ตะกร้า 

รองชนะเลิศ 
อันดับ  1 

การท่องเท่ียวและ
กีฬาฉะเชิงเทรา 

26 ด.ญ.ธารีรัตน์ วงษา อ.3/2 

27 ด.ญ.พลอยใจ ดิษสงวน อ.3/3 

28 ด.ญ.ภูริชญา เจพันดุง อ.3/3 

29 ด.ญ.ญาณิ ชัยประภา อ.3/5 

30 ด.ญ.ศุภจิรา อาจสาริกรณ์ อ.3/7 

31 ด.ญ.วริศรา ปุญญะประสิทธ์ิ อ.3/7 

32 ด.ญ.วรัตม์ฐนัน สูติกลางวิหาร อ.3/8 

33 ด.ญ.ณัชณิชา อู่ศิริ อ.3/1 

โยนห่วงลงหลัก 

 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 
การท่องเท่ียวและ
กีฬาฉะเชิงเทรา 

34 ด.ญ.วนิดา มั่งมี อ.3/2 

35 ด.ญ.ปาริพัทธ ชัยสงคราม อ.3/3 

36 ด.ญ.ณัฐณิชา ดาราแก้ว อ.3/3 

37 ด.ญ.ปุณณดา อินคง อ.3/4 

38 ด.ญ.ธรณ์ธันย์ ชมถ่ิน อ.3/6 

39 ด.ญ.ณัฏฐ์ฑริกา ผรณาปิติ อ.3/6 

40 ด.ญ.กัญญ์ณัชชา  ตนะวรรณสมบัติ อ.3/8 
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1.11  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
1. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก 

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2549   
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการ

ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 

มำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
ด้ำนผู้บริหำร    

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบ
วงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

   

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ในการพัฒนา
การศึกษา 

   

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ    
มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ    
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   

ด้ำนครู    
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ                       
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

มาตรฐานที่ 24 ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ     

ด้ำนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ    

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์    
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น    
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์    
มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนรักการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้    
มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้    
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี    
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว    

 
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  ปรากฏว่า  การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพระดับดี  จ านวน  

10  มาตรฐาน  และมีคุณภาพระดับพอใช้  จ านวน  4  มาตรฐาน  ระดับก่อนประถมศึกษา  มีคุณภาพระดับดีจ านวน  7  มาตรฐาน  (ไม่
มีระดับปรับปรุง) 
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2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่สอง 
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รองสองเมื่อวันที่  2-4  เดือนมกราคม  พ.ศ.  
2550   
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ด้าน  คือ  ด้านผู้เรียน  ด้านครู  และด้านผู้บริหาร  ซึ่ง
สรุปผลการประเมินโดยภายรวมตามมาตรฐานดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  :  ประถมและมัธยมศึกษำ 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนรอบ  2  พ.ศ.2549 - 2553 

 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน :  
ประถมและมัธยมศึกษำ 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถำนศึกษำ 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภำ

พ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนผู้เรียน       

มำตรฐำนที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ      
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3.14 ดี 3 ดี 3.07 ดี 

มำตรฐำนที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ 
สุขภาพจิตที่ดี 

3.22 ดี 3 ดี 3.11 ดี 

มำตรฐำนที่3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ 
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.14 ดี 3 ดี 3.07 ดี 

มำตรฐำนที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

3.04 ดี 3 ดี 3.02 ดี 

มำตรฐำนที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตร 

3.48 ดี 3 ดี 3.24 ดี 

มำตรฐำนที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเน่ือง 

3.27 ดี 3 ดี 3.14 ดี 

มำตรฐำนที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ 
ท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ 
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.22 ดี 3 ดี 3.11 ดี 
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน :  
ประถมและมัธยมศึกษำ 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถำนศึกษำ 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภำ

พ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนครู       

มำตรฐำนที่ 8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถ 
ตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.39 ดี 3 ดี 3.20 ดี 

มำตรฐำนที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการ 
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.94 ดี 3 ดี 3.01 ดี 

ด้ำนผู้บริหำร       

มำตรฐำนที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/ 
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ   
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.86 ดีมาก 3 ดี 3.43 ดี 

มำตรฐำนที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ 
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.56 ดีมาก 3 ดี 3.28 ดี 

มำตรฐำนที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ 
ผู้เรียนและท้องถ่ินมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ 
เรียนรู้ 

3.60 ดีมาก 3 ดี 3.30 ดี 

มำตรฐำนที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และ 
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ไม่สมควรรับรองมำตรฐำน
กำรศึกษำ   

 
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปรากฏว่า  การด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประถมและมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนมีคุณภาพระดับดี  จ านวน  13  มาตรฐาน  และมีคุณภาพระดับดีมาก  จ านวน  1  มาตรฐาน  ในภาพรวมผ่านการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ  จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบทีส่อง 
 1.  ผู้เรียนระดับปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการโดยครูจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพตาม
จินตนาการ/เล่าเร่ืองตามจินตนาการในระดับห้องเรียน  และช้ันเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิด  และสร้างสรรค์ช้ินงานโดยอิสระ  นอกจากน้ี  
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านโดยจัดมุมหนังสือในห้องเรียนมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  จัดเวลาที่แน่นอนให้
ผู้เรียนได้อ่านหนังสือที่ตนสนใจรวมทั้งให้ผู้เรียนเล่าเร่ืองนิทานที่ตนสนใจ  และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารโดยการให้ผู้เรียน
แสดงบทบาทสมมุติ เล่านิทาน เล่าเร่ืองที่ผู้เรียนประสบในแต่ละวัน ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในห้องเรียน 
 2.  ผู้เรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ควรได้รับการพัฒนาด้านระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ  ความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูมองหมายรวมทั้งการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่โดยครูสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของการมีวินัย  และรับผิดชอบ  และการมีสัมมาคารวะในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน  และการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเยนรู้  การมอบหมายให้เพ่ือนเตือนเพ่ือน  พ่ีเตือนน้อง  และครูทุกคนดูแลแก้ไขพัฒนาผู้เรียน 
 3.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการคิดสังเคราะห์และคิดนอกกรอบโดยครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนคิดสร้างช้ินงานใหม่ ๆ  
ด้วยตนเอง เช่น การแต่งเร่ืองสั้น  การท าโครงการ  การท าหนังสือเล่มเล็ก  การแต่งบทละคร  การให้สรุปความรู้ที่เรียน  โดยครูให้ผู้เรียน
ปฏิบัติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และท าอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ  ตลอดปีการศึกษา 
 4.  ครูระดับปฐมวัยควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านโดยจัดมุมหนังสือในห้องเรียน  จัดเวลาที่แน่นอนให้ผู้เรียนได้
อ่านหนังสือตามที่ตนสนใจรวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด  ฝึกท า  ฝึกแก้ปัญหา  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนโดยการ
สร้างสถานการณ์และบทบาทสมมุติ 
 5.  ครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ควรปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีทักษะในการควบคุมผู้เรียนโดยการถามให้
ผู้เรียนตอบ ปรับวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเน้ือหา ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียนตามที่ครูมอบหมาย ควรได้รับการกระตุ้นจากผู้บริหารให้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนแต่ละคนรวมทั้งศึกษาข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือครูเข้าใจผู้เรียนและวางแผนแก้ไขพัฒนาได้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งการสนับสนุนให้ท าการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนทุกคน 
 6.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์    รวมทั้งควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บทบาทของผู้น าและผู้ตามท่ีดีในการจัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย 
 7.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนแต่ละคนอย่างมีระบบ  มีข้อมูลทุกด้าน  ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  ท าให้ครู
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน  เพ่ือให้ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลท าให้สามารถแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้ง
จัดระบบการส่งต่อข้อมูลแต่ละระดับช้ันอย่างชัดเจนและส่งเสริมให้มีการน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
 8.  สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้สม่ าเสมออย่างน้อย  2  เดือน/คร้ัง  และน าผลการประชุมไป
พัฒนาสถานศึกษา 
 
นวัตกรรมและสิ่งดีเด่น  รวมทั้งกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถำนศึกษำ 

สถานศึกษามีการปฏิบัติเป็นเลิศคือ 
 -  การจัดท าธนาคารโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการออม  โดยผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ    รับฝากและถอนเงิน 
 -  โครงการบัญชีสานฝันตามเบื้องพระยุคลบาท  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนวางแผนในการใช้เงินอย่างเหมาะสมและเห็นคุณค่าของเงิน 
 
 



                                         โรงเรียนเซนตห์ลุยส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     42 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำในอนำคต 
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  มีจุดเด่นคือผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการท างานมีความคิดริเร่ิมและมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาสถานศึกษา  สถานศึกษามีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่  มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอ  มีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  มีโอกาสคือเป็นสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ได้รับ
การสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการ  ศิษย์เก่าคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน  ดังน้ันทิศทางในอนาคตมีดังน้ี 
 1.  เป็นสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิชาการมุ่งผลิตผู้เรียนให้มีความสามารถทางการเรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่ดี
ในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีระดับที่สูงข้ึน  โดยจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเยนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  มีการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  มีการใช้สื่อการเรียนที่ทันสมัย  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  จัดการเรียนการสอนโดยมี
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือให้ครู  ผู้เรียน  บุคลากรต่าง ๆ  ในสถานศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 2.  เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นาฏศิลป์ที่สามารถให้ความรู้กับผู้เรียน  ชุมชน  เน่ืองจาก
สถานศึกษามีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและสถานที่  นอกจากน้ียังเป็นสถานศึกษาที่ฝึกผู้เรียนให้ค้นหาทักษะความสามารถของ
ตนเองด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นาฏศิลป์  เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนได้เต็มศักยภาพ 

 
3. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่สำม 

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ได้รับการประเมินคุณภาพายนอกรอบสาม  เมื่อวันที่  26 – 28  พฤศจิกายน  2555  ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  แสดงในตรารางสรุปผลได้ดังน้ี 
 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

1 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 

2 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
3 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 

4 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 

5 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ดีมาก 
6 6 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

7 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
9 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ดีมาก 

10 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

11 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดี 

12 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดี 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 
 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  :  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  :  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
นักหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งช้ีที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัน 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
                     เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

35.00 31.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ 
                    พัฒนาสถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.89 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน /  
                    วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 
                    สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล 
                      สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
                       บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ       
                       มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็น 
                       เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.50 
 

 

2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 92.89 ดีมาก 

 
กำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 @  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่  80  คะแนนข้ึนไป      ใช่    ไม่ใช่ 
 @  มีตัวบ่งช้ีที่ได้รับดีข้ึนไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งช้ีจาก  12  ตัวบ่งช้ี    ใช่    ไม่ใช่ 
 @  ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

มาตรฐานที่    1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งช้ีที่  1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้วยอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตังบ่งช้ีที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่  2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 12.50 ดี 

กลุ่มตัวบ่งมำตรกำรส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
 รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

35.00 31.00 ดี 

มาตรฐานที่  4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 92.89 ดีมำก 
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จุดเด่น   
1)  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขภาพแข็งแรง  มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่ 

ก าหนด  แต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี  สามารถ
ปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด  สิ่งมอบเมาและอบายมุขต่าง ๆ  รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากความรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนโดย
ไม่รู้ตัว  มีความมั่นคงทางอารมณ์กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย  ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยน  มีความสุขกับ
การเรียน  และมีพัฒนาการด้านสุนทรียภาพเต็มตามศักยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  
หรือผู้ปกครอง  เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  และมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนด  มีน้ าใจช่วยเหลือพ่อแม่  ช่วยเหลือโรงเรียน  และช่วยเหลือสังคม  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  รู้จักค้นคว้าหาความรู้
จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสานสนเทศ  สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา  รวมทั้งมี
ความสามารถด้านการคิด  และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาคือ  “จริยธรรมเด่น  เน้นจิตตารมณ์”  เป็นผลให้ผู้เรียนมีความสุภาพเรียบร้อย  มี
สัมมาคารวะ มีน้ าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ  “ศิษย์
เซนต์หลุยส์  สวัสดีนอบน้อม”  รู้จักทักทายด้วยการไหว้  และกล่าวทักทายด้วยถ้อยค าสุภาพ  และผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  คือ “โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ”  ให้ผู้เรียนได้เรียนวิชา  Math,  
Science,  Social,  English,  Computer  และ  Moral  เป็นภาษาอังกฤษ  ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จเป็น  อย่างดี 

2)  ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งผล 
การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาที่ดีข้ึน  ครูมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
            3)    สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครูทั้งด้านการอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการสอน  และการควบคุม
คุณภาพข้อสอบให้มีประสิทธิผล  และส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            4)    ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก  สามารถจัดได้ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน  มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  และมีพัฒนาการของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ  ชัดเจน 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1)  การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเร่ืองที่จะสอน   และการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553 
1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

1)  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยู่แล้ว  แต่ควรควบคุมน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์  รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ  ยาเสพติด  รวมทั้งพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป์  และกีฬา  โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

       2)  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ดีอยู่แล้ว  แต่สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ตามที่ก าหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษาให้ครบถ้วนและครูควรสอดแทรกคุณลักษณะการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  โดยควร
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองดีอยู่แล้ว  แต่ควรส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก   
ส่งเสริมการเรียนรู้การท าโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4) ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็นดีอยู่แล้ว  แต่ควรฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการปฏิบัติกิจกรรมจริง ฝึก 
การท างานเป็นทีมและฝึกทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

5) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลการสอบ  O-NET  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   
ศาสนา  และวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ให้สูงข้ึน  โดยครูเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง  จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมด้วย
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ใน  3  กลุ่มน้ีมากข้ึน  และส่งเสริร่วมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  ได้แก่  
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โครงการ  Intensive  Course  กิจกรรมจัดติวให้กับนักเรียน
เตรียมสอบ  O-NET  โครงการเพชร  SLC  กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  กิจกรรม
ประกวดโครงงาน  โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ  กิจกรรมค่ายวิชาการ  โครงการค่ายเพ่ือนักบุญมงฟอร์ต  เป็นต้น 

6) สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาดี 
อยู่แล้ว  แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการด าเนินชีวิตตามแบบท่านนักบุญหลุยส์  มารีย์  กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต  ซึ่งแสดงออกถึงความรัก  
ความรับผิดชอบ  ความทุ่มเท  ความเสียสละ  ความวิริยะ  ความนอบน้อม  การอุทิศตน  และการเป็นแบบอย่างที่ดี  โดยควรด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ดีมากอยู่แล้ว   แต่ควร 
จัดกิจกรรมส่งเสริมจุดเน้น  จุดเด่นของสถานศึกษาให้หลากหลาย เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนและองค์กรภายนอกสถานศึกษาให้
มากย่ิงข้ึน  โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

8) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว  แต่ควรจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมโครงการพิเศษของสถานศึกษาให้หลากหลายมากข้ึน  เพ่ือเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ือง 
 

1.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยู่แล้วแต่ควรพัฒนาสภาพแวดล้อม 

ของสถานศึกษาให้มีความสะอาด  สวยงาม  ถูกสุขลักษณะ  และมีความปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดีมาก 
อยู่แล้ว แต่ควรวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของ สมศ. น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะให้
ครบถ้วน  และด าเนินการปฏิบัติ  เพ่ือส่งเสริมกลยุทธ์  (ข้อ 13 ) เร่ืองกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  และตามหลักธรร
มาภิบาลของสถานศึกษาโดยการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

2.  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ครูทุกคนควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู เร่ืองการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น  มีมุมสื่อ   

มุมหนังสือส าหรับศึกษาค้นคว้าในห้องเรียน มุมผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน  การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับเร่ืองที่จะสอน  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเน้ือหา  ขนาดของจอภาพ  ความชัดเจนของสื่อ  แสงสว่างภายใน
ห้อง  และจ านวนผู้เรียน  และควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ  ใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  โดยควร
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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3.  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบอยู่แล้ว  แต่ควรจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองมาตรฐานการศึกษา   

และวิธีกาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ให้แก่ครูและบุคลากรในการวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง  และเป็นต้นแบบให้แก่สถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาเอกชน  และสถานศึกษาอื่น ๆ  ที่สนใจมาเย่ียมชม  โดย
ควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

ก ำหนดระยะเวลำในกำรพัฒนำทุกด้ำนภำยใน  2  ปี   
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทีดี  (Good  Practice)  ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

1. SWIS  สำรสนเทศแห่งกำรเรียนรู้ 
ปัจจุบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เป็นสิ่งส าคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมากดังน้ันการจัดท า “SWIS  สารสนเทศ 

แห่งการเรียนรู้” เป็นการน าแนวคิดในการน าระบบ  SWIS ( School  Web- based  Information  System)  ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ทางสถานศึกษาได้พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา  มาผนวกรวมเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาบนระบบออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความรู้ทั้งในด้านสารสนเทศทั่วไปของสถานศึกษา  และความรู้ทั่วไปจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
โดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. 84  ฐำนควำมรู้ตำมรอยพ่อหลวง 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  เห็นควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระองค์  จึงได้จัดโครงการฐานความรู้ 

ตามรอยพ่อหลวง จ านวน  84  ฐานข้ึน  และจะจัดท าเพ่ิมที่ละฐานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ซึ่งสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาท่ีให้ความส าคัญ
เร่ืองการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาได้ร่วมกันวางแผนก าหนดรายช่ือ  ก าหนดสถานที่  และจัดท าฐานการ
เรียนรู้จ านวน  84  ฐานร่วมกับผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยท ากิจกรรมธุดงคศึกษา  ต้ังแต่
ระดับช้ันปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนละ  1  คร้ัง  โดยก าหนดเป็นปฏิทินให้ทราบ 
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ส่วนที ่2 

ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาฝ่ายปฐมวยั   

ปีการศึกษา  2559 
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1. ปรัชญำของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 
  1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
  2. มนุษย์ทุกคนต้องท างาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ดังคติพจน์ที่ว่า LABOR OMNIA VINCIT 
 

2. นโยบำยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 
1. มุ่งปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนให้เหมาะสม ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ 

นโยบายของมูลนิธิฯ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 2. มุ่งพัฒนาครูฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
ช านาญแบบมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาฯ 

3. มุ่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจและสวัสดิการแก่บุคลากร ให้มีความมั่นใจในการท างาน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
 4. เร่งรัดปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความสุข รักการ
เรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อสังคม 
 5. มุ่งแสวงหาความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และจากองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องในระบบเครือข่าย ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา  การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การประสานงานที่ดี และความภาคภูมิใจร่วมกัน 
 6. มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาใช้บริการในด้านอาคารสถานที่  ด้าน
บุคลากรทางการศึกษา  และเข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 7. มุ่งส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนถาวร(Endowment Fund) เพ่ือความมั่นคงของสถาบันและเป็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุก ๆ ด้าน 
 8. มุ่งปรับปรุง พัฒนา ดูแล รักษาอาคารสถานที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วให้พร้ อมใช้งาน สามารถใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด  ก่อนที่จะตัดสินใจ วางแผน และด าเนินการก่อสร้างใหม่ 
 9. มุ่งพัฒนาระบบงานวิจัยภายในโรงเรียนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถน าผลมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และ
การพัฒนาการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. มุ่งพัฒนามาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ทั้งในด้านปัจจัย กระบวนการ ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน จน
สามารถประกันคุณภาพการศึกษา และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 

3. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 
  อัตลักษณ์ 
  ศิษย์เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภาษาดี เทคโนโลยีล้ า จริยธรรมเด่น 
  เอกลักษณ์ 
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีเด่น เน้นภาษา พัฒนาสู่วิถีสากล 
 

4.  วิสัยทัศน์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่วิถีสากล  และเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์   มารีย์ กรีญ
อง เดอ มงฟอร์ต 
 

5. พันธกิจโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่วิถีสากล และเน้นจิตตารมณ์นักบุญ
หลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งสู่วิถึสากล และเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
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 3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนให้เป็นระบบสู่วิถีสากล และเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์   มารีย์ กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต 
 

6. เป้ำหมำยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 
 1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนครบทุกมิติสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ 
มงฟอร์ต 
 2. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นตามจิตตรารมณ์นักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
 3. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่วิถีสากลและเน้นตาม     จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ 
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
 4. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาสู่วิถีสากล และเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 
มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
 5. สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์มารีย์กรีญองเดอมฟอร์ต 
 6. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์     มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
 7. โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเป็นระบบสู่วิถีสากลและเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต 
 

7. ยุทธศำสตร์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 
  เป้ำหมำยที่ 1 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และมีความสามารถคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและงานอาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอย่างนักบุญหลุยส์ มารีย์  กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่ดี และมีความสุข 
  เป้ำหมำยที่ 2 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1. โรงเรียนบริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงเรียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3. “SLC” ในศตวรรษที่ 21 
  เป้ำหมำยที่ 3 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1. โรงเรียนส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้สู่วิถีสากลและตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต 
  เป้ำหมำยที่ 4 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1. สถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาสู่วิถึสากล และตามจิตตารมณ์นักบุญ
หลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
  เป้ำหมำยที่ 5 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1. โรงเรียนส่งเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่วิถีสากล และเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต 
  เป้ำหมำยที่ 6 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่วิถีสากล และเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
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  เป้ำหมำยที่ 7 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่วิถีสากล และตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2. “ครูเพ่ือศิษย์ SLC ในศตวรรษที่ 21” 
 

8. ฝ่ำยปฐมวัย 
 วิสัยทัศน์ 
 ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มุ่งพัฒนาเด็กด้ารร่างกาย อารมณื สังคม สติปัญญา ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล        
มีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ตามวัย มีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดล้อม  มีทักษะในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ตามจินตนาการ แก้ปัญหา มีเจตคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
ภาษาต่างประเทศ มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านดนตรี ว่ายน้ า สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิติประจ าวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่วิถีสากล และเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ   
มงฟอร์ต 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งสู่วิถึสากล และเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ   มงฟอร์ต 
  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนให้เป็นระบบสู่วิถีสากล และเน้นตาม   จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์  มารีย์ 
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
 เป้ำหมำย 
  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนครบทุกมิติสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต 
  2. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นตามจิตตรารมณ์นักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ        
มงฟอร์ต 
  3. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่วิถีสากลและเน้นตาม  จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ 
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
  4. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาสู่วิถีสากล และเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 
มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
  5. สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์  นักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ 
มงฟอร์ต 
  6. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์   มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
  7. โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเป็นระบบสู่วิถีสากลและเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์      
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
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9. สรุปผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร ฝ่ำยปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2559 
 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ ในฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2559  มีการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงสร้ง บริหารฝ่ายปฐมวัย 
จ านวน 74 กิจกรรม  และน าไปปฏิบัติ  72 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.30  (อีก 2 กิจกรรม คือกิจกรรมวันพ่อ และ กิจกรรมวัน
คริสต์มาส ไม่ได้ด าเนินการจัดเน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต)  และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 100  
 

ที่ งาน/โครงการ 

ตอบสนอง การด าเนินการ 
ตัวชี้วัดฯ
ที่ต้ังไว้ 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

บรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จ
โครงการ 

แผนงาน
พัฒนา 

ร.ร. ข้อที ่

มาตรฐาน 
สมศ. 

มาตรฐาน 
สพฐ. 

มาตรฐาน
มูลนิธิฯ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

1 งานบริหารฝา่ย
ปฐมวัย 

1,2,3 
5,6,7,8,9 
,10,11 

5,6,7,8,9, 
10,11 

5,6,7,8,9, 
10,11    87.00 87.68    

2 งานหลักสูตรฝ่าย
ปฐมวัย 

1,2  -  7 7    87.00 87.30    
3 งานจัด

ประสบการณ์
เรียนรู้ 

1,2 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,9 1,2,3,4,5,9    87.00 87.72  

  
4 งานวัดและ

ประเมินผล 
1,2  -  5 5    87.00 87.83    

5 งานนิเทศการ
สอน 

2  -  5 5    87.00 87.73    
6 งานสื่อการเรียนรู้ 1 5 5 5    87.00 87.38    
7 งานส่งเสริม

สุขภาพและ
พลานามัย 

1 1 1 1    87.00 87.71  

  
8 งานพัฒนา

ศักยภาพนักเรียน 
1,2 1,2,3,4 2,4,5,10 

1,2,3,4, 
5,10    87.00 87.68    

9 โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสู่ความ
เป็นเลิศ 

1,2,3  - 1,2,3,4,5,9 1,2,3,4,5,9    87.00 87.86  

  
10 โครงการโรงเรียน

รางวัล
พระราชทาน 

1,2,3 7  - 7    87.00 87.80  
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10.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2559 
เป้ำหมำยที่ 1  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนครบทุกมิติสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์  มารีย์ กรีญอง  
เดอ มงฟอร์ต 
 

ยุทธศำสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ร้อยละ 86 ของเด็กที่มีน้ าหนักส่วนสูงปกติตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
- กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- กิจกรรมกีฬาสี  
- กิจการรมกีฬาเอกชน 
- กิจกรรมวันพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมประเมินพัฒนาการรายบุคคล พัฒนาการ 4 ด้าน 
-กิจกรรมสุขอนามัย  สุขนิสยัเด็กปฐมวยั 
-รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

91.97   

2. ร้อยละ 82 ของเด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
-  กิจกรรมกีฬาสี 
-  กิจการรมกีฬาเอกชน 
- กิจกรรมวันพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลพฒันาการ 4 ด้าน 
- รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

87.72   

3. ร้อยละ 85 ของเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- กิจกรรมสุขอนามัย  สุขนิสัยเด็กปฐมวยั 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลพฒันาการ 4 ด้าน 
- กิจกรรมหนูน้อยประชาสัมพันธ์ 
- รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
- รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

87.67   
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
4. ร้อยละ 85 ของเด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
-  กิจกรรมสุขอนามัย  สุขนิสัยเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลพฒันาการ 4  ด้าน 
- รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

87.60   

5. ร้อยละ 85 ของเด็กมีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย 
- งานหลักสูตรการสอน 
-กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- กิจกรรมค่ายศิลปะ 
- กิจกรรมศิลปะปฐมวัย 
-กิจกรรม ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลพฒันาการ 4 ด้าน 
- รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

87.45   

 
ยุทธศำสตร์ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.ร้อยละ83 ของเด็กร่าเริง แจ่มใส มีความรู้ที่ดีต่อตนเอง 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมกีฬาส ี
- กิจกรรมกีฬาเอกชน 
- กิจกรรมวันพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมคีย์บอร์ดเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมคอมพิวเตอร์เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมศิลปะปฐมวัย 
- กิจกรรมค่ายศิลปะ 
- กิจกรรมวันหรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์ 
- กิจกรรมทัศนศึกษาการศึกษาปฐมวัยปีที่   1-3 
- กิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่    1-3 
- กิจกรรมหนูน้อยดาราศาสตร ์
- กิจกรรมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- โครงการเรียนรู้แบบ Project Approach 
- ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลพฒันาการ 4 ด้าน 
- รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

87.75   
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
2. ร้อยละ 83 ของเด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมกีฬาส ี
- กิจกรรมกีฬาเอกชน 
- กิจกรรมวันพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมคีย์บอร์ดเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมค่ายศิลปะ 
- กิจกรรมศิลปะปฐมวัย 
- โครงการเรียนรู้แบบ Project Approach 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลพฒันาการ 4 ด้าน 
-รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ 

87.75  

 

3. ร้อยละ83 ของเด็กรักผู้อื่นและควบคุมอารมณ์ตนเองได้ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มา
รีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมกีฬาสี  
- กิจกรรมกีฬาเอกชน 
- กิจกรรมวันพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมค่ายศิลปะ 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- โครงการเรียนรู้แบบ Project Approach 
- ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลพฒันาการ 4 ด้าน 
- รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

87.77  

 

4. ร้อยละ 87 ของเด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
- กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- กิจกรรมกีฬาสี  
- กิจกรรมกีฬาเอกชน 
- กิจกรรมวันพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมคีย์บอร์ดเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมค่ายศิลปะ 
- กิจกรรมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการเรียนรู้แบบ Project Approach 
- ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลพฒันาการ 4 ด้าน 
- รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

87.72  
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ยุทธศำสตร์ 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.ร้อยละ 86 ของเด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมกีฬาสี เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM  Education 
- กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
- กิจกรรมระเบียบการแต่งกายของนักเรียน 
- กิจกรรมคุณภาพชั้นเรียน 
- กิจกรรมค่ายธรรมะ 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลพฒันาการ 4 ด้าน 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู

87.79  

 

2. ร้อยละ 86 ของเด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
- กิจกรรมค่ายธรรมะ 
- กิจกรรม Big Cleaning Day 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- กิจกรรมหนูน้อยนักออม 
- กิจกรรมบริจาคสิ่งของเย่ียมผู้ด้อยโอกาส 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM  Education 

87.75  

 

3. ร้อยละ84 ของเด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมกีฬาสีเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
- กิจกรรม Big Cleaning Day 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- กิจกรรมยินดีกับบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมกีฬาเอกชน 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- กิจกรรมพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมค่ายศิลปะ 
- กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กปฐมวัยปีที่ 1 – 3 

87.75  
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
4. ร้อยละ 85 ของเด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ 
- กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- กิจกรรมค่ายธรรมมะ 
- กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม 
- กิจกรรมบริจาคสิ่งของเย่ียมผู้ด้อยโอกาส 
- กิจกรรมวันหรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์ 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยส ์
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 

87.63  

 

5.ร้อยละ 83 ของเด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมกีฬาสีเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- กิจกรรมกีฬาเอกชน 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- กิจกรรมพฤหัสหรรษาเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมค่ายศิลปะ 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- โครงการวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย 

87.75  

 

6.ร้อยละ86 ของเด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมกีฬาสี เด็กปฐมวัย  
- กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
- กิจกรรมกีฬาเอกชน 
- โครงการวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย 

87.80  

 

7.ร้อยละ85ของเด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมพฤหัสหรรษา 
- กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM  Education 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
 

87.67  
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
8.ร้อยละ85ของเด็กมีความเมตตาต่อผู้อื่น 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมค่ายธรรมะ 
- กิจกรรมบริจาคสิ่งของเย่ียมผู้ด้อยโอกาส 
- กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม 
- กิจกรรมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

87.66  

 

9. ร้อยละ86ของเด็กมีทักษะสังคมข้ามวัฒนธรรม 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมบริจาคสิ่งของเย่ียมผู้ด้อยโอกาส 
- กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Stem Education 
- กิจกรรมวันเด็ก 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย 

87.78  

 

 
 

ยุทธศำสตร์ 4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสติปัญญา 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.ร้อยละ87ของเด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซักถามอย่างต้ังใจและ
รักการเรียนรู้ (วิถีสากล)  
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- กิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว 
- กิจกรรม Big Cleaning Day 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- โครงการวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กปฐมวัยปีที่ 1 - 3 
- กิจกรรมวันอาชีพ 
- กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 
- กิจกรรมห้องสมุดเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมเรียนเสริม 
- กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM  Education 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมคีย์บอร์ดเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมคอมพิวเตอร์เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย  

87.75  
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
2.  ร้อยละ86ของเด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กจิกรรม 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- โครงการวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมห้องสมุดเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร ์
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมวันอาชีพ 
- กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM  Education 

87.74  

 

3. ร้อยละ 86ของเด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย  
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- โครงการวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวยั 
- กิจกรรมห้องสมุดเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมหนูน้อยประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย 
- กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวยั 

87.75  

 

4. ร้อยละ87ของเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (วิถีสากล) 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมคอมพิวเตอร์เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM  Education 

87.67  

 

5. ร้อยละ87ของเด็กมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบ 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
-  โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมค่ายศิลปะ 
- กิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ 
- กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM  Education 
- กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 

88.95  
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6.ร้อยละ85ของเด็กมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันเหมาะสมตาม
วัย 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- โครงการวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวยั 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมหนูน้อยประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะปฐมวัย 

87.71  

 

7. ร้อยละ85ของเด็กมีทักษะการอ่าน (Reading) การเขียน (W)Riting และคิดเลขเป็น 
(A)Rithmetics เหมาะสมตามวัย 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- โครงการวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวยั 
-  กิจกรรมห้องสมุดเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมหนูน้อยประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมหนูนักเขียน 
- กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM  Education 
- กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 

87.76  

 

 
เป้ำหมำยท่ี 2  โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง  เดอ มงฟอร์ต 
ยุทธศำสตร์ 1. บริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต” 
(สอดคล้อง ม.8, 9, 11, 12) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางจิตตา
รมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
- งานบริหารฝ่ายปฐมวยั 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน  เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวยั 

มี   

2. มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
- งานบริหารฝ่ายปฐมวยั 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน  เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวัย 

มี   
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
3. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตามแนวทางจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
-  กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สถานที่, บุคคล) 

มี  

 

4. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
-  กิจกรรมประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฝ่ายปฐมวัย 

มี  
 

 
ยุทธศำสตร์ 2. บริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.มีแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมระบบงานของโรงเรียน 
- กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

มี  
 

2.  มีหน่วยงานรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยง ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
- กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

มี  

 

 
ยุทธศำสตร์ 3. “SLC ในศตวรรษที่ 21” 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ร้อยละ85ของศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงของ
โรงเรียน 
-  กิจกรรมประเมินความพึงพอใจการบริหารฝ่ายปฐมวัย 

93.26  

 

 

เป้ำหมำยที่ 3 โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง  

เดอ มงฟอร์ต 
 

ยุทธศำสตร์ 1. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่วิถีสากล  และตามจิตตารมณ์
นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (สอดคล้อง ม.13) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

-.กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- กิจกรรมจัดซ้ือ  ผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

มี  
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
-กิจกรรมจัดซ้ือเคร่ืองเขียน  วัสดุ อุปกรณ์เด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ระดับการศึกษาปฐมวัย 
-กิจกรรมคีย์บอร์ดเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมคอมพิวเตอร์เด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมศิลปะปฐมวัย 
-กิจกรรมค่ายธรรมะ 
- กิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ 
-.กิจกรรมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมวันอาชีพ 
-กิจกรรมค่ายศิลปะ 
-กิจกรรมห้องสมุดเด็กปฐมวัย 
-โครงการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach เด็กปฐมวัย 
-.กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 

มี  

 

2. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
พัฒนาสู่วิถีสากล และตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
-กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
-กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวยั 
-โครงการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach เด็กปฐมวัย 
 

มี  

 

 
เป้ำหมำยขอ้ที่  4. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์  
มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
ยุทธศำสตร์ 1. สถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาสู่วิถีสากล และเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์  
มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสริมผู้เรียนเป็นไปตามอัตลักษณ์             ที่
สถานศึกษาก าหนด 
-  งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

มี  

 

2. ร้อยละ70 ของผู้เรียนที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
- กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 

87.80  
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
3. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมผู้เรียนเป็นไปตามเอกลักษณ์ ที่
สถานศึกษาก าหนด 
- กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 
-โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 

87.80  

 

4. สถานศึกษาเป็นไปตามเอกลักษณ์ที่ก าหนด 
-  งานบริหารฝ่ายปฐมวยั 
- งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

มี  
 

 

เป้ำหมำยขอ้ที่  5. สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมสู่วิถีสากล และเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์  กรีญอง 
 เดอ มงฟอร์ต 
ยุทธศำสตร์ 1. โรงเรียนส่งเสริม ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่วิถีสากล และเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่วิถีสากล และเน้นจิต
ตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
โครงการ  
- นโยบายและแผนพัฒนาฝ่ายปฐมวัย 

มี  

 

2. ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
วิถีสากล และเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต มีความพึงพอใจระดับดี
ข้ึนไป 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach 
- กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวยั 
- กิจกรรมหนูน้อยนักออม 
- กิจกรรมคอมพิวเตอร์เด็กปฐมวัย 
- งานหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 

87.64  

 

 

เป้ำหมำยขอ้ที่  6. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่วิถีสากล และเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์กรีญองเดอมงฟอร์ต 
ยุทธศำสตร์ 1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่วิถีสากลและตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์กรีญองเดอมงฟอร์ต(สอดคล้อง ม.7.1) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน และ
บูรณาการการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบต่างๆ  เช่น  STEM (Science Technology 
Engineer Math) และตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
 

มี  
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
- งานหลักสูตรการสอน 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมจัดประสบการณ์รูปแบบ STEM  Education 

   

2. มีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้โดยมีการสร้างสรรค์ ค้นคว้า และมีนวัตกรรมตามความเหมาะสม
ของวัย เช่น โครงการ (Project Approach) 
- งานหลักสูตรการสอน 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- โครงการการจัดประสบการณ์แบบ Project Approachเด็กปฐมวยั 

มี  

 

3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเหมาะสมตามวัย 
- งานหลักสูตรการสอน 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 

มี  

 

4. ร้อยละ 85ของครูได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
-งานนิเทศ 
- กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

87.70  

 

 
 

เป้ำหมำยขอ้ที่  7.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเป็นระบบสู่วิถีสากล และเน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง  
เดอ มงฟอร์ต 
ยุทธศำสตร์ 1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่วิถีสากลและตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. มีการสรรหา คัดเลือก บุคลากรอย่างเป็นระบบสู่วิถีสากล 
-งานบุคลากร 

98.00   

2.  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสู่วิถีสากล 
-งานบุคลากร 
- กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษาฝ่ายปฐมวยั 

92.91   

3.  มีการประเมินบุคลากรอย่างเป็นระบบสู่วิถีสากล 
-งานบุคลากร 

98.00   

4.  มีการส่งเสริมขวัญ ก าลังใจ ส่งออกอย่างเป็นระบบสู่วิถีสากล 
-งานบุคลากร 

98.00   

5.  ร้อยละ 85 ของบุคลากรที่รู้ เข้าใจและน าแนวทางจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ      
มงฟอร์ต  ไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงาน 
- งานบุคลากร 
 - งานอภิบาล   

98.45   
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
6.  ร้อยละ 5 ของครูผู้สอนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน Cambridge English Test 
- งานบุคลากร 

-   

7.  ร้อยละ 13 ของผู้บริหาร/คณะผู้ร่วมบริหารที่สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน Cambridge English Test 
- งานบุคลากร 

-   

8.  ร้อยละ 2 ของบุคลากรพฒันาตนเอง / ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทขึน้ไปทัง้ในและ/หรือ
ตา่งประเทศ 

-   

 
ยุทธศำสตร์ 2. “ครูเพ่ือศิษย์ SLC ในศตวรรษที่ 21”  (สอดคล้อง ม.7)  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ร้อยละ80 ของครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และ
ตามแนวทางจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (7.1-7.9) 
- งานบุคลากร 
- งานบริหารฝ่ายปฐมวยั 

92.84   

2.  ร้อยละ80 ของครูส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม คิด
นอกกรอบ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
- งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
- งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 

92.84   

3.  ร้อยละ80 ของครูส่งเสริม พัฒนาให้ผู้ เรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ตามศักยภาพ 
- งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
- งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 
- งานพัฒนาบุคลากร 

90.31   

4.  ร้อยละ 80ของครูส่งเสริม พัฒนาให้ผู้ เรียนมีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
- งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 
- งานพัฒนาบุคลากร 
 

90.31   

 



                                         โรงเรียนเซนตห์ลุยส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     66 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

สภำพควำมส ำเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
5.  ร้อยละ85ของครูส่งเสริม พัฒนาให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
- งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
- งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 
- งานพัฒนาบุคลากร 

90.31   

6.  ร้อยละ86ของครู ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะสังคมข้ามวัฒนธรรม 
- งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
- งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 
- งานพัฒนาบุคลากร 

90.31   

7.  ร้อยละ 85ของครู ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้ เรียนมีทักษะชีวิตเพ่ือความส าเร็จในอาชีพ          
(Life Skills for Vocational)  หน้า  47  การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  ภ.เลโอ  วิศิษฐ ์
- งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
- งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 
- งานพัฒนาบุคลากร 

90.31   

8.  ร้อยละ86ของครู ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีความยุติธรรม  มีสันติภาพ  เคารพศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ และมีธรรมสิทธิตามแบบอย่างนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
- งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
- งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 
- งานพัฒนาบุคลากร 
 

90.31   

 
สรุปผลการด าเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝา่ยปฐมวัย ปีการศึกษา 2559  จ านวนเป้าหมาย  7  ข้อ  ยุทธศาสตร์ 13  ข้อ 
และ  60 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  มีผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด  จ านวน 57 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 95.00 
(ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ไม่บรรลุ เป้าหมายที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 6,7,8) 
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ส่วนที ่3 

ผลการพฒันาตามมาตรฐาน 

คุณภาพการศึกษา 
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3.1 ผลกำรพัฒนำตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 
 ฝ่ายปฐมวัยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546  โดยการประเมินให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  มีผล
การประเมินหลักสูตรในแต่ละด้าน  ดังน้ี  

1.) สรุปผลการประเมินหลักสูตร (ด้านบริบท)    
 ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2559 

ล าดับ รายการ ร้อยละ 
1 มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 93.60 
2 มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน 90.20 
3 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 94.35 
4 แสดงลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในอนาคตอย่างชัดเจน 93.40 
5 มีเป้าหมายที่ชัดเจนรองรับ 91.85 
6 มีความสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและสภาวะปัจจุบนั 92.40 
7 มีเอกลักษณ์/สมารถสร้างศรัทธา/จุดประกายความคิดของบุลากร 91.10 
8 สามารถน าไปปฏิบัติ 92.80 
9 แสดงถึงความสามารถที่จ าเป็นตามสภาวะปัจจุบัน 90.90 
10 สามารถน าไปวางแผนปฏิบัติต่อไปได้ 93.10 
11 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 92.60 
12 มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/สังคม 92.00 
13 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 91.35 
14 สามารถน าไปวางแผนปฏิบัติต่อไปได้   90.75 
15 มีความเหมาะสมกับวัย 93.60 
16 จัดสัดส่วนสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 93.80 
17 จัดเวลาเรียนสอดคล้องและครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 93.50 
18 มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 93.25 
19 มีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและสังคมปัจจุบัน 92.25 
20 สามารถท าให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศกึษาได้   93.55 
 รวม 92.52 

 
การอภิปรายผล การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย(ด้านบริบท) ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  จากแบบ

ประเมิน 400 ฉบับ  ผู้ตอบแบบประเมิน เพศชายจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 เพศหญิงจ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25  
อายุ 21-30ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25  อายุ31-40ปี จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50  อายุ41-50ปี จ านวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.00 อายุ51ปีข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  สถานภาพ  ผู้บริหารจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75  ครู
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50  ผู้ปกครองจ านวน345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25   

สรุปผลการประเมิน  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย(ด้านบริบท) ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา   
คิดเป็นร้อยละ  92.52  อยู่ในระดับ  คุณภาพ สูงกว่ามาก 
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2.) สรุปผลการประเมินหลักสูตร (ด้านปัจจัยเบื้องต้น)    
 ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2559 

ล ำดับ รำยกำร ร้อยละ 

1 มีความสามารถในการสอน 94.50 

2 มีความรับผิดชอบในการเรียนการสอน 94.55 
3 มีความตรงต่อเวลาและเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 94.65 

4 มีการตรวจสอบงานที่มอบหมายและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ 94.10 

5 มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 94.35 
6 มีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 94.45 

7 มีความสามารถในการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 94.60 

8 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 94.45 
9 มีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน และการท าโครงงาน 93.55 

10 มีความรู้ในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 94.50 

11 มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าและใช้สื่อการเรียนรู้ 94.55 
12 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 93.55 

13 สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ(พืช สัตว์ สิ่งของ และอื่น ๆ) ท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้   92.80 

14 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 94.60 
15 สถานศึกษามีสื่อ ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 94.15 

16 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การสอนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 94.05 

17 หนังสือ / ต ารา /เอกสาร ท่ีใช้ประกอบการสอนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 94.50 
18 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 94.45 

19 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้สื่อแหล่งการเรียนรู้ 92.95 

20 สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากกลาย 93.80 
21 สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 94.05 

22 สถานศึกษาจัดแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 93.55 

23 แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 94.40 
24 สถานศึกษาวางแผนการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมภารกิจทุกด้านอย่างเหมาะสม 94.10 

25 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 92.65 

26 สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการจัดท าสื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 94.45 
27 สถานศึกษามีงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 92.85 

28 สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 94.30 

29 สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุน และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเพียงพอ 94.45 

 รวม 94.07 
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การอภิปรายผล การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย(ด้านปัจจัยเบื้องต้น) ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  
จากแบบประเมิน 400 ฉบับ  ผู้ตอบแบบประเมิน เพศชายจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 เพศหญิงจ านวน 345 คน คิดเป็นร้อย
ละ 86.25  อายุ 21-30ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25  อายุ31-40ปี จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50  อายุ41-50ปี 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 อายุ51ปีข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  สถานภาพ  ผู้บริหารจ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.75  ครูจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50  ผู้ปกครองจ านวน345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25   

สรุปผลการประเมิน  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย(ด้านปัจจัยเบื้องต้น) ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  
คิดเป็นร้อยละ  94.07  อยู่ในระดับ  คุณภาพ สูงกว่ามาก 

 
3.) สรุปผลการประเมินหลักสูตร (ด้านกระบวนการ)    

 ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2559 

ล ำดับ รำยกำร ร้อยละ 

1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 94.05 
2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 93.60 

3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 93.35 

4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย 94.15 
5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 93.90 

6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 94.45 

7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 94.50 
8 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  93.55 

9 สอนซ่อมเสริมและส่งเสริมความสามารถพิเศษของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 94.50 

10 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 94.55 
11 มีการท าวิจัยในช้ันเรียน 94.50 

12 น าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  94.45 

13 มีการบอกวิธีการวัดผลและประเมินผลแต่ละคร้ังให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า  93.25 
14 มีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกับการเรียนการสอน 94.40 

15 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 92.95 

16 วัดผลและประเมินผลครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ 93.60 
17 ใช้วิธีการ และเคร่ืองมือหลายๆแบบในการประเมิน เพ่ือให้ไก้ข้อมูลในการประเมินอย่างเพียงพอ 94.45 

18 วัดผลและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียน   93.90 

19 น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ   94.15 
20 สถานศึกษามีการวางแผนการน าหลักสูตรไปใช้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรม 94.10 

21 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 96.55 

22 สถานศึกษามีการจัดท าตารางการเรียนรู้ 94.75 

23 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  94.75 
24 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการที่เตรียมไว้ 94.65 

25 สถานศึกษามีการนิเทศภายในเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 94.60 
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ล ำดับ รำยกำร ร้อยละ 

26 สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 94.45 
27 สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูทุกคนเป็นระยะๆอย่างต่อเน่ือง 94.10 

28 
สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสื่อการเรียนรู้และเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดกิจกรรม 

94.15 

29 ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย   93.75 

30 ชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ 93.90 
31 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 94.60 

32 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 94.05 

33 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   94.10 
34 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเพ่ือหางบประมาณในการสนับสนุนโรงเรียน 94.50 

35 ชุมชนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล 93.00 

36 ชุมชนมีส่วนร่วมในการสรรหาวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   93.75 
 รวม 94.17 

 
การอภิปรายผล การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย(ด้านกระบวนการ) ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  จาก

แบบประเมิน 400 ฉบับ  ผู้ตอบแบบประเมิน เพศชายจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 เพศหญิงจ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.25  อายุ 21-30ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25  อายุ31-40ปี จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50  อายุ41-50ปี จ านวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 อายุ51ปีข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  สถานภาพ  ผู้บริหารจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.75  ครูจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50  ผู้ปกครองจ านวน345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25   

สรุปผลการประเมิน  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย(ด้านกระบวนการ) ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  
คิดเป็นร้อยละ  94.17  อยู่ในระดับ  คุณภาพ สูงกวา่มาก 

 
4.) สรุปผลกำรประเมินหลักสูตร (ด้ำนผลผลิต 4.1)    

 ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรำ  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ  2559 

ล ำดับ รำยกำร ร้อยละ 

1 เป็นพลเมืองดีของชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 94.50 
2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งกาย วาจา ใจ ยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต 94.45 

3 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมอยู่เสมอ 94.00 

4 มีความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน/เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 94.35 
5 ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบและระมัดระวัง 93.65 

6 ต้ังใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียรพยายาม 94.45 

7 มีความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า ช่ืนชมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย 94.45 
8 เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนร่วม   93.65 

9 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร รู้จักเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 93.75 

10 มีความสามารถในการคิดในการสร้างปัญญา 94.25 



                                         โรงเรียนเซนตห์ลุยส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     72 
 

ล ำดับ รำยกำร ร้อยละ 

11 มีความสามารถในการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ  94.45 
12 มีความสามารถในการเลือกใช้ทักษะการด าเนินชีวิต 94.45 

13 มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม     94.00 

 รวม 94.18 
 
กำรอภิปรำยผล การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย(ด้านผลผลิต4.1) ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  จาก

แบบประเมิน 400 ฉบับ  ผู้ตอบแบบประเมิน เพศชายจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 เพศหญิงจ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.25  อายุ 21-30ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25  อายุ31-40ปี จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50  อายุ41-50ปี จ านวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 อายุ51ปีข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  สถานภาพ  ผู้บริหารจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.75  ครูจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50  ผู้ปกครองจ านวน345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25   

สรุปผลกำรประเมิน  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย(ด้านผลผลิต4.1) ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  
คิดเป็นร้อยละ  94.18  อยู่ในระดับ  คุณภำพ สูงกว่ำมำก 

 
สรุปผลกำรประเมินหลักสูตร (ด้ำนผลผลิต 4.2 )    

 ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรำ  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ  2559 

ล ำดับ รำยกำร ร้อยละ 
1 ด้านวิสัยทัศน์ 94.25 

2 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร 94.10 

3 ด้านความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน 94.50 
4 ด้านสื่อการเรียนรู้ 93.60 

5 ด้านแหล่งการเรียนรู้ 94.35 

6 ด้านงบประมาณ 92.60 
7 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 92.65 

8 ด้านการวัดและประเมินผล 92.60 

9 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 92.45 
10 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 93.75 

11 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 93.65 

12 ด้านผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 92.40 
13 ด้านความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 93.30 

14 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   92.80 

 รวม 93.36 
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กำรอภิปรำยผล การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย(ด้านผลผลิต4.2) ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  จาก
แบบประเมิน 400 ฉบับ  ผู้ตอบแบบประเมิน เพศชายจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 เพศหญิงจ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.25  อายุ 21-30ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25  อายุ31-40ปี จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50  อายุ41-50ปี จ านวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 อายุ51ปีข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  สถานภาพ  ผู้บริหารจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.75  ครูจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50  ผู้ปกครองจ านวน345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25   

สรุปผลกำรประเมิน  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย(ด้านผลผลิต4.2) ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  
คิดเป็นร้อยละ  93.36  อยู่ในระดับ  คุณภำพ สูงกว่ำมำก 
 

3.2 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรยีนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 
มำตรฐำนคุณภำพผู้รียน 
มำตรฐำนท่ี 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรล ุ() 
ไม่บรรลุ (X) 

1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
(1 คะแนน) 

91.97 0.92 ดีเย่ียม 89.00  

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย (1.5 คะแนน) 98.86 1.48 ดีเย่ียม 90.00  
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน (1.5 คะแนน) 99.34 1.49 ดีเย่ียม 90.00  
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย  
และสิ่งเสพติด (1 คะแนน) 

99.84 0.99 ดีเย่ียม 94.00  

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่  1 เ ด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย 

97.50 4.88 ดีเย่ียม   

 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 1  
วิธีกำรพัฒนำ  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนดเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนครบทุกมิติสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ใน
เป้าหมายที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย  ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 86 ของเด็กที่
มีน้ าหนักส่วนสูงปกติ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย 
เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา ส่งเสริมเด็กให้มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ 
แข็งแรงตามวัย  ร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน และงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นหน่วยงานร่วม ในการจัดกิจกรรมพัฒนา 
ส่งเสริมเด็ก  โดยฝ่ายปฐมวัยมีการด าเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายให้เหมาะสมตามวัย  
เช่น ในหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย มีการก าหนดตารางวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และก าหนดประสบการณส์ าคัญ ของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวันกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม   กิจกรรมพฤหัสหรรษา กิจกรรมกีฬาสี  เป็นต้น เพ่ือให้เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด  
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ผลกำรพัฒนำ  
 จากการด าเนินงานของฝ่ายปฐมวัย ในการจัดงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตาม
วัย ส่งให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด   
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 1  

เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองได้เหมาะสมตามวัย  เด็กสามารถล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า  
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง  เช่น แปรงฟัน  เข้าห้องน้ า  เด็กมีสุขภาพที่ดีและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์     
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 1  
 เด็กบางส่วน น้ าหนัก ส่วนสูงไมใ่ห้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
แนวทำงกำรพฒันำในมำตรฐำนที่  1  

ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และให้ความรู้กับเด็กและผู้ปกครองเก่ียวกับการดูแลตนเอง และการบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 
มำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ  

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรล ุ() 

ไม่บรรลุ (X) 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง (1 คะแนน) 99.51 0.99 ดีเย่ียม 93.00  
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก (1 คะแนน) 94.92 0.95 ดีเย่ียม 93.00  

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย (1 คะแนน) 98.85 0.99 ดีเย่ียม 91.00  

2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ    
(2 คะแนน) 

99.34 1.99 ดีเย่ียม 91.00 
 

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และ
จิตใจ 

98.16 4.92 ดีเย่ียม - 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 2  
วิธีกำรพัฒนำ  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนดเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนครบทุกมิติสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ใน
เป้าหมายที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านอารมณ์และจิตใจ  ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 83 
ของเด็กปฐมวัยที่มีความร่าเริง แจ่มใส และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์
อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ โดยมีงานจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา ร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน เป็น
หน่วยงานร่วม  ในการจัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมเด็ก  โดยฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  กิจกรรมกีฬาสี   กิจกรรมวันพฤหัสหรรษา  กิจกรรมศิลปะเด็กปฐมวัย  กิจกรรมดนตรีคีย์บอร์ด  กิจกรรมหนูน้อย
นักดาราศาสตร์  กิจกรรมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ   เป็นต้น 
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ผลกำรพัฒนำ  
 จากการด าเนินงานของฝ่ายปฐมวัย ในการจัดงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  ที่
เหมาะสมตามวัย ส่งให้เด็กปฐมวัยที่มีความร่าเริง แจ่มใส และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและควบคุมการ
แสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 2  

เด็กมีความร่าเริง แจ่มใส และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 2 

การสร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออกของเด็ก 
แนวทำงกำรพฒันำในมำตรฐำนที่  2  

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกมากข้ึน รวมทั้งขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองให้
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกัน 
 
มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม  

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรล ุ() 

ไม่บรรลุ (X) 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบเช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
(2 คะแนน) 

98.85 1.98 ดีเย่ียม 93.00  

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน (1 คะแนน) 99.34 0.99 ดีเย่ียม 94.00  

3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (1 คะแนน) 98.36 0.98 ดีเย่ียม 92.00  

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
(1 คะแนน) 

99.68 0.99 ดีเย่ียม 92.00 
 

3.5 เคารพศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และมีภราดรภาพ 
(BSG.) 

99.34 - - 92.00 
 

3.6 ไม่ละเลยการกระท าความดีที่สามารถท าได้ (BSG.) 100 - - 95.00  

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม  99.26 4.94 - -  

 

ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 3  
วิธีกำรพัฒนำ  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนดเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนครบทุกมิติสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ใน
เป้าหมายที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม  ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 86  ของเด็กมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย โดยมีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและคุณครู มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เมตตา กรุณา  และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และประพฤติตนตามวัฒธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับ
ถือ รวมทั้งเด็กมีทักษะสังคมข้ามวัฒนธรรม   โดยมีงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา  
และงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน เป็นหน่วยงานร่วม   ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็ก  โดยฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน   กิจกรรมระเบียบการแต่งกายของนักเรียน  กิจกรรมคุณภาพช้ันเรียน   
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กิจกรรมค่ายธรรมะ  กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม (สมุดบันทึกความดี / ต้นไม้ความดี)   กิจกรรมวันเข้าพรรษา  กิจกรรมวันลอยกระทง    
กิจกรรมบริจาคสิ่งของเย่ียมผู้ด้อยโอกาส   กิจกรรมหนูน้อยนักออม   กิจกรรมวันภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ   เป็นต้น 
ผลกำรพัฒนำ  
 จากการด าเนินงานของฝ่ายปฐมวัย ในการจัดงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมที่เหมาะสมตามวัย 
ส่งผลให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและคุณครู มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เมตตา 
กรุณา  และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และประพฤติตนตามวัฒธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ รวมทั้งเด็กมีทักษะสังคมข้ามวัฒนธรรม  
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 3  

เด็กไม่ละเลยการกระท าความดีที่สามารถท าได้และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 3 

การเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
แนวทำงกำรพฒันำในมำตรฐำนที่  3  
           ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมเป็นรายกลุ่มและตรงกับความสนใจของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้เล่น และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

มำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรล ุ() 
ไม่บรรลุ (X) 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ  และรักการ
เรียนรู้ (1 คะแนน) 

94.43 0.94 ดีเย่ียม 94.00  

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับสิ่ ง ต่ าง  ๆ  ที่ เ กิ ดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ (1 คะแนน) 

99.68 1 ดีเย่ียม 93.00  

4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย (1 คะแนน) 98.52 0.98 ดีเย่ียม 93.00  
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(1 คะแนน) 

98.03 0.98 ดีเย่ียม 92.00  

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (1 คะแนน) 97.70 0.98 ดีเย่ียม 90.00  
สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  97.67 4.88 ดีเย่ียม -  

 

ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 4  
วิธีกำรพัฒนำ  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนด
เป้าหมาย โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนครบทุกมิติสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ    
มงฟอร์ต ในเป้าหมายที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสติปัญญา  ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 
87 ของเด็กที่สนใจการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  ครูส่งเสริมให้เด็กได้มีการซักถามอย่างต้ังใจเหมาะสมตามวัยของเด็ก และปลูกฝังให้เด็ก
รักการเรียนรู้ เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม เด็กได้รับการ
ส่งเสริมให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม โดยฝ่ายปฐมวัยได้มี
การด าเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาท่ีเหมาะสมตามวัย  โดยมีงานจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัยเป็นงานหลัก ในการรับผิดชอบ และร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพเป็นหน่วยงานรอง  ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
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ส่งเสริมเด็ก  การด าเนินการจัดงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมจัดประสบการณ์ประจ าวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  กิจกรรมหนู
น้อยนักคิด   กิจกรรมค่ายศิลปะเด็กปฐมวัย  กิจกรรมรักการอ่าน หนูน้วยนักดาราศาสตร์ ฯลฯ   เป็นต้น 
ผลกำรพัฒนำ  
 จากการด าเนินงานของฝ่ายปฐมวัยในการจัดงาน /โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตาม
วัย ส่งให้เด็กมีลักษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจรักการเรียนรู้มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ เด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ และมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง 
ๆ ที่เหมาะสมตามวัย  เด็กสามารถบอกลักษณะ คุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดจากการเรียนรู้สามารถจ าแนกประเภท จัดหมวดหมู่ของสิ่ง ๆ
สามารถบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดจากการเรียนรู้ เด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้เหมาะสมตามวัย สามารถ
สะท้อนความคิดและความรู้สึกภายในเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้เหมาะสมตามวัย เด็กสามารถถ่ายทอดความคิดและจินตนาการเป็น
ผลงานได้อย่างเหมาะสมตามวัย สร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียดแปลกใหม่และหลากหลายได้เหมาะสมตามวัย  
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 4  

เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 4 

เด็กบางส่วนยังไม่กล้าซักถามหรือต้ังค าถามในสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้  
แนวทำงกำรพฒันำในมำตรฐำนที่  4  
จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม และให้โอกาสให้เด็กได้มีการซักถามและตอบค าถามเพ่ิมมากข้ึน  
 

มำตรฐำนที่ 4 (BSG)  อัตลักษณ์กำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย คือ “ยึดม่ัน
สัจธรรม มีควำมวิริยะ อุตสำหะ รับผิดชอบต่อสังคม”  

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรล ุ() 
ไม่บรรลุ (X) 

4.1 ยึดมั่นสัจธรรม   99.68 - ดีเย่ียม 92  
4.2 มีความวิริยะ อุตสาหะ 98.85 - ดีเย่ียม 93  
4.3 รับผิดชอบต่อสังคม 98.51 - ดีเย่ียม 93  
สรุปผลรวมมำตรฐำนที่  4 (BSG) อัตลักษณ์กำรศึกษำ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 
คือ “ยึดมั่นสัจธรรม มีควำมวิริยะ อุตสำหะ รับผิดชอบต่อ
สังคม” 

99.01 - ดีเย่ียม -  
 

 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 4 BSG 
วิธีกำรพัฒนำ  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนดเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนครบทุกมิติสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ใน
เป้าหมายที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม  ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 86  ของเด็กมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย โดยมีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและคุณครู มี
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ความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เมตตา กรุณา  และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และประพฤติตนตามวัฒธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ 
รวมทั้งเด็กมีทักษะสังคมข้ามวัฒนธรรม   โดยมีงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัยเป็นงานหลัก รับผิดชอบร่วมกับงานพัฒนา
ศักยภาพเป็นหน่วยงานรอง โดยฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็ก เช่น กิจกรรมจัดประสบการณ์ประจ าวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
กิจกรรมค่ายธรรมะ กิจกรรมเด้กดีมีคุณธรรม กิจกรรมบริจาคสิ่งของเย่ียมผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมนักอนุรัษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น      
ผลกำรพัฒนำ  
  จากการด าเนินงานของฝ่ายปฐมวัย ในการจัดงาน /โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้เด็กรู้จักแสวงหาตามวิถี เข้าถึงและเห็นคุณค่า 
ของความเป็นจริงของธรรมมะ ตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือในกระบวนการพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลที่ อิ่มเอิบ อบอุ่น อารีมีคุณธรรม 
คุณภาพสากล ได้เหมาะสมตามวัย เด็กมีความเพียรพยายาม มีความต้ังใจ การฝ่าฟันความยากล าบากจนบรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย รู้จักบทบาทและรับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อตนเองและต่อบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 4 BSG 

เด็กได้พัฒนาครบทุกมิติ ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และจิตวิญญาณได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 4 BSG 
             การใช้ทรัพยากร น้ า ไฟ อย่างประหยัด และคุ้มค่า 
แนวทำงกำรพฒันำในมำตรฐำนที่  4 BSG 
            จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง เด็กให้รู้คุณค่าของพลังงาน สิ่งแวดล้อม  

 
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล (20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรลุ () 
ไม่บรรลุ (X) 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญาหลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ (2 คะแนน) 

87.49 1.74 ดีเย่ียม 83.00  

5.2 ค รูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(2 คะแนน) 

87.52 1.75 ดีเย่ียม 92.00  

5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก (2 คะแนน) 87.84 1.75 ดีเย่ียม 93.00  

5.4 ค รูใ ช้สื่ อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก (2 คะแนน) 

87.44 1.74 ดีเย่ียม 92.00  

5.5 ครูใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง (2 คะแนน) 

87.76 1.75 ดีเย่ียม 91.00  

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ (2 คะแนน) 

100 2 ดีเย่ียม 90.00  
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ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรลุ () 
ไม่บรรลุ (X) 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
(2 คะแนน) 

87.51 1.75 ดีเย่ียม 90.00  

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง (2 คะแนน) 87.77 1.75 ดีเย่ียม 91.00  

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
(2 คะแนน) 

100 2 ดีเย่ียม 85.00  

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก (2 คะแนน) 

100 2 ดีเย่ียม 85.00  

5.11 ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่ส าเร็จ
ประโยชน์สูงสุด (BSG) 

87.68 - ดีเย่ียม 95.00  

5.12 ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ (BSG) 

87.54 - ดีเย่ียม 95.00  

5.13 ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (BSG) 95.77 - ดีเย่ียม 95.00  

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  

91.10 18.23 ดีเยี่ยม -  

 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 5 
วิธีกำรพัฒนำ  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนดเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ในเป้าหมายที่ 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่วิถีสากลและตามจิตตารมณ์นักบุญหลุนส์มารีย์  กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ครูเพ่ือศิษย์ SLC ศตวรรษที่ 21 ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 80 ของครูส่งเสริม  พัฒนาให้ผู้เรียนคิด
อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  คิดนอกกรอบ  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  โดยมีงานหลักสูตรการสอน  งาน
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา  ร่วมกับ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน และงานสื่อการจัดประสบการณ์ เป็น
หน่วยงานร่วม  ในการจัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมเด็ก  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนสื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล   ระดับปฐมวัยได้ประชุมผู้ปกครองและจัดท าแบบสอบถามผู้ปกครองเก่ียวกับเน้ือหา
ในหลักสูตรสถานศึกษาและสรุปผลการสอบถามผู้ปกครองเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดโครงสร้างสาระที่ควรเรียนรู้ร่วมกัน
วิเคราะห์โครงสร้างแบ่งเป็นระดับให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก โดยก าหนดโครงสร้างตลอดปีการศึกษาด าเนินการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ สอดคล้องกับโครงสร้างเน้ือหาที่ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น สอดคล้องกับการพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย เช่น การเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์แบบ 
Project Approach  กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมว่ายน้ ากิจกรรมศิลปะ กิจกรรมดนตรีห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
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 ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะท ากิจกรรมพร้อมให้ค าแนะน าถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม และบันทึกในแบบบันทึก
พฤติกรรมรายบุคคลโดยเขียนบันทึกประจ าทุก 2 เดือน โดยภาคเรียนละ 2 คร้ัง พร้อมทั้งมีการรายงานผลการ สังเกตให้ผู้ปกครอง
รับทราบ และให้ผู้ปกครองบันทึกพฤติกรรมเด็กขณะที่อยู่ที่บ้านเพ่ือการเปรียบเทียบผลการพัฒนาเด็กเพ่ือร่วมกันวางแผนแนะน า 
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดีข้ึนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของเด็กโดยฝึกให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัย
ในต่อตนเองผ่านกิจกรรมยามเช้า โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า การสวดมนต์ภาวนา การน่ังสมาธิ การเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ
ก่อนเข้าห้องเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเองส่งเสริมเด็กในเร่ืองระเบียบวินัย เช่น  การเข้าแถว  
การเดินแถว  การข้ึนลงบันได   การแต่งกายอย่างถูกระเบียบ โดยผ่านกิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นต้น  

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับวัย และพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา จัดเป็นมุมประสบการณ์ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความสนใจ  และความต้องการของเด็กเป็น
รายบุคคล เช่น มุมบ้าน  มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมทักษะสัมผัส เป็นต้น ครูมีการผลิตสื่อใช้ในห้องเรียนเช่น 
บัตรค า  สื่อเกมการศึกษามีการตรวจติดตาม ประเมินผลการเล่นเกมการศึกษาของเด็กทุกภาคเรียน มีการติดต้ังกระดานอัจฉริยะเพ่ือเป็น
สื่อเทคโนโลยี ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสื่อที่ใช้สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ มีความปลอดภัย และมี
จ านวนที่เพียงพอกับเด็ก พร้อมทั้งมีการน าผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อให้ดีย่ิงข้ึน มีการจัดประกวดสื่อการสอนของครู และน าไป
เผยแพร่ให้กับครูและผู้ปกครองที่สนใจ 
 ครูใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลายครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสม  ได้แก่ ครูบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์ รายวันแยกตามกิจกรรม ระบุผลที่เด็กได้รับ จุด
ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็ก ครูบันทึกพฤติกรรมของเด็ก และข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาเด็กภาคเรียนละ 2 คร้ัง โดยการสังเกตกิจกรรมที่เด็กลงมือปฏิบัติ   ดูจากผลงาน ผ่านกิจกรรม 6 หลัก คือ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์   กิจกรรมเสรี    กิจกรรมกลางแจ้ง   กิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมเคลื่อนไหว ครูบันทึกผล
การประเมินพัฒนาการเด็กในแบบประเมินพัฒนาการ  4    ด้าน 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดับปฐมวัย ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการท างาน
วิจัยในช้ันเรียน  โดยการมีเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ผ่าน Website ตัวอย่างการท างานวิจัย มีการก ากับติดตามงานวิจัยเป็นข้ันตอนครูท า
วิจัยในระดับช้ันเรียนที่ตนรับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 1 เร่ือง โดยครูได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาของเด็ก และกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็ก ด าเนินการวิจัย ตามหัวข้อปัญหาที่ค้นพบ และใช้ผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กและ
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ อย่างต่อเน่ืองครูมีการเผยแพร่งานวิจัย โดยการให้สมาชิกเพ่ือนครูในระดับก่อนปฐมศึกษายืมงานวิจัยเพ่ือ
ใช้ในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามความเหมาะสม 

ครูจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัยของเด็ก มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน ได้จัดแบ่งพ้ืนที่ภายในห้องเรียน  
เพ่ือจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวัย  จัดเป็นมุมประสบการณ์ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความสนใจ  และความต้องการของ
เด็กเป็นรายบุคคล และได้จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือให้เด็กได้
ศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจ เช่นตู้ปลา ศูนย์น้ า  ศูนย์ทราย มุมธรรมชาติต่าง ๆ ภายในอาคาร แม่น้ าบางปะกง ธนาคารโรงเรียน ห้อง
ดนตรี  ห้องSelf - learning ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องบ่อบอลหรรษา สระว่ายน้ า  สนามเด็กเล่น อุทยานการเรียนรู้ 
เป็นต้น   มีการด าเนินการส ารวจ สื่อและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มีความปลอดภัย โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  

ครูมีการแสดงความรู้สึกที่ดี สอบถาม และรับฟังความคิดเห็น  พูดคุยด้วยความเป็นมิตรต่อเด็กและผู้ปกครอง อีกทั้งได้จัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนให้ดูเป็นมิตร  และเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้ปกครองผ่านกิจกรรม การเย่ียมบ้าน การดูแลช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล และมีบั นทึกการให้ค าปรึกษาผู้ปกครองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเด็กในขณะที่อยู่ที่โรงเรียนและได้บันทึกข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมแนวทางการแก้ไข เพ่ือรายงานผลให้ผู้ปกครองรับทราบ 
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 ครูระดับปฐมวัยเป็นบุคลากรที่มีคุณวุฒิและความรู้ ความสามารถตรงตามสาขา และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกั บ
หลักสูตรและความต้องการของเด็กได้เป็นอย่างดี ได้รับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาจากอาจารย์
ผู้ช านาญการโรงเรียนได้จัดให้ครูเข้าอบรม สัมมนา เพ่ิมพูนความรู้  ศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการ
สอนโดยมีช่ัวโมงการอบรมไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี ครูสามารถสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยได้อย่าง
หลากหลายใช้สื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของเด็กมีการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของครู โดย
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการจัดการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 คร้ัง โดยมีหัวหน้า
ฝ่ายปฐมวัย  หัวหน้าระดับ  หัวหน้างาน  เป็นผู้นิเทศครู และเพื่อนครูนิเทศครูน าผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ครูระดับปฐมวัย  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมกับเด็กปฐมวัย และมีการจัดท าแบบประเมินที่หลากหลายสามารถประเมินผล
พัฒนาการของเด็กอย่างต่อเน่ือง สม่ าเสมอ ครูมีการจัดท าข้อมูลให้เห็นเป็นหลักฐาน ร่องรอยการพัฒนาหัวหน้างานวัดและประเมินผล 
ระดับปฐมวัย จัดท าข้อมูล รายบุคคล  รายห้อง  รายระดับ  รายแผนก เพ่ือส่งต่อข้อมูลไปยังงานสารสนเทศโรงเรียนและจัดพิมพ์ข้อมูล
ข้ึนWeb โรงเรียนตามล าดับครูมีการประเมินงาน และปรับปรุงแบบบันทึก แบบประเมินให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และให้
มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยให้มากที่สุด 

ครูมีการจัดท าข้อมูลการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างหลากหลาย 
จัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กโดยครูฝ่ายปฐมวัย ได้รับการพัฒนาการ จัดท าสารนิทัศน์ เพ่ือตรง
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ตามเอกสารต่างๆเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

ผลการพัฒนา  
 ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  ด้วยความมุ่งมั่น  ทุ่มเท  สอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ  
เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  มีความเข้าใจปรัชญา  หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ใช้สื่อและเทคโนโลยี
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการอย่างหลากหลาย  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  พร้อม
กับจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  ตลอดจน
จัดท าสารนิทัศน์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
จุดเด่นในมาตรฐานที่ 5  
 ครูจบการศึกษาตรงตามวุฒิ  มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ โดยเชื่อมโยงจากหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยสู่กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จัดท าข้อมูลของการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการ
ท ากิจกรรม รายบุคคล  รายกลุ่ม การวิจัยและน าผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก 
จุดที่ควรพัฒนาใน มาตรฐานที่ 5 
 การพัฒนาสื่อการจัดประสบการณ์ให้มีความเป็นสากล  
แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานที่  5  
 ควรมีการพัฒนาสื่อให้มีความเป็นสากล สามารถส่งต่อให้ผู้ปกครองไปใช้กับนักเรียนที่บ้านได้ 
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มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่า
เป้าหมาย 

บรรลุ () 
ไม่บรรลุ (X) 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
(3 คะแนน) 

100 3 ดีเย่ียม 100  

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 คะแนน) 

87.71 2.63 ดีเย่ียม 90.00  

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ (3 คะแนน) 

87.64 2.63 ดีเย่ียม 85.00  

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (3 คะแนน) 

100 3 ดีเย่ียม 100  

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ (3 คะแนน) 

87.72 2.63 ดีเย่ียม 90.00 
 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  (3 
คะแนน) 

87.61 2.63 ดีเย่ียม 85.00  

6.7 เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย (2 คะแนน) 

93.26 1.86 ดีเย่ียม 90.00  

6.8 ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบัติตนตามกฎบัตร
การศึกษามงฟอร์ต (BSG) 

89.79 - - -  

6.9 ผู้บริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าท่ีของ
สถานศึกษาได้ส าเร็จประโยชน์สูงสุด (BSG) 

98.00 - - -  

6.10 ผู้บริหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ (BSG) 

98.90 - - -  

6.11 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
(BSG) 

98.00 - - -  

6.12 ผู้ บ ริ ห า รน า ร ะบบประกั นคุณภาพภาย ในตา ม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักการประกันคุณภาพภายใน 
เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการ (BSG) 

87.78 - - -  

สรุปผลรวมมาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

93.03 18.38 - -  
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ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 6 
วิธีการพัฒนา  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนดเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในเป้าหมาย
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ดังน้ี 1.สถานศึกษามีการบริหารจัดการเป็นระบบ ยึคหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มารีย์      
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  2. มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยได้ด าเนินการพัฒนา ในรูปแบบแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังต่อไปน้ี    

 ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   โดยการบริหารงานของ ภราดาอาวุธ    ศิลาเกษ   ซึ่งเป็นนักบวชชายที่ได้รับ
มอบหมายจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาท าหน้าที่บริหารโรงเรียน เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารและวิชาการ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและเพ่ิมพูนทักษะ
ในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง  มีการปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวเหมาะสม 
ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับเป้าหมายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     แห่งประเทศไทย สอดรับกับความต้องการ
ของผู้ปกครองและชุมชน  
 ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  โดยโรงเรียนได้น าข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ ข้อมูลผู้เรียน บุคลากร เพ่ือตัดสินใจในการวางแผน
บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อผู้เรียนโดยได้ด าเนินการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในด้านการ
บริหารจัดการ  และการเรียนการสอน 
           ผู้บริหารเป็นผู้มีคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้พัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของ

โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน     จากความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และการบริหารจัดการในระดับ “มืออาชีพ” ของ 

ผู้บริหาร ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นที่ประจักษ์ มีพัฒนาการในด้าน

ร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา และจิตใจ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เก่ง ดี มีสุข” เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  ตลอดจน

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง เมื่อปี พ.ศ.  2551 
ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา  2551  รางวัล โรงเรียนพระราชทานระดับ
ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา  2552   รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา   2554   
ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา  2555 
 ด้านความเป็นผู้น าที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เปิดโลกทัศน์ด้วยการใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเกิดการอุทิศ และเสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ อีกทั้ง
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร เช่นส่งเสริมให้ครูไปศึกษาดูงาน จัดสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น   มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เห็นได้จากการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อย่างดีเย่ียม  โดยใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนรวม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายประกอบด้วย ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้ค าแนะน า ช้ีแนะแก่
ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ได้เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตามแผน    
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 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่    มีการแต่งต้ังและประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   และแผนปฏิบัติการประจ าปี น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นความต้องการการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของ
โรงเรียน   จากผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้เรียน  ครู ศิษย์เก่า และชุมชนมาพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนผู้บริหารก ากับติดตามการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า   โดยผู้รับผิดชอบแผนงานโค รงการรายงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามข้ันตอนเมื่อเสร็จสิ้นงานให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้รับทราบ  เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไปพร้อมทั้งน าผู้บริหารได้น าผลการด าเนินงานของบุคลากรมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
 ผู้บริหารจัดโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอ านาจ    มีระบบการท างานเป็นทีมโดยแบ่งการบริหารออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ 
ส านักผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการผู้เรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายปฐมวัย (ฝ่ายปฐมวัยมีคณะ
กรรมการบริหาร  โดยจะมีหัวหน้าระดับปฐมวัยปีที่  1-3 ,  หัวหน้างานวัดผลประเมินผล,  งานสื่อการเรียนรู้ , งานส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามัย, งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน) โดยมีหัวหน้างานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนก ากับดูแล และรับผิดชอบบริหารงาน  
โดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้ช่วยกันปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
โรงเรียนได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจไปวางแผนและพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน   

ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายการจัดการศึกษา เข้าใจหลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของผู้เรียน สามารถน ามาใช้ในการส่งเสริม 
และพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงาน อุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดี โดย
การพัฒนาครูทางวิชาการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพได้ด าเนินการ 
ผลกำรพัฒนำ  
 ผู้บริหารมีความเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  บริหารงานด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  
จนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ส่งเสริมและพัฒนาสักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพโดยมีการแนะน าให้ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ในการจัดการศีกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพละเต็มเวลา  ท าให้เด้ก 
ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการศึกษา 
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 6  
             ผู้บริหารมีความเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 6 
            เพ่ิมช่องทางข่างสารของโรงเรียน ให้ผู้ปกครอง ชุมชนรับทราบผลการด าเนินของโรงเรียนอย่างทั่วถึง  
แนวทำงกำรพฒันำในมำตรฐำนที่  6  
             ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน รับทราบอย่างทั่วถึง 
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มำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ  

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรลุ () 

ไม่บรรลุ (X) 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4 คะแนน) 

87.61 3.50 ดีเย่ียม 83.00  

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (4 คะแนน) 

87.59 3.50 ดีเย่ียม 70.00  

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย (4 คะแนน) 

91.66 3.67 ดีเย่ียม 90.00  

7.4 สร้างการมี ส่วน ร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ิน (4 คะแนน) 

87.84 3.51 ดีเย่ียม 87.00  

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน    
(4 คะแนน)                 

87.40 3.50 ดีเย่ียม 83.00  

7.6  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ตามกฎบัตรการศึกษา
มงฟอร์ต (BSG) 

87.80 - - -  

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ  88.32 17.68 ดีเยี่ยม -  
 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 7 
วิธีกำรพัฒนำ  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนดเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนครบทุกมิติสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ใน
เป้าหมายที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน และ
บูรณาการณ์การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบต่าง ๆ เช่น STEM (Science Technology Engineer Math ) และตามจิตตารมณ์นักบุญ
หลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  มีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้โดยมีการคิดสร้างสรรค์ค้นคว้า และมีนวัตกรรมตามความเหมาะสม
ของวัย เช่นโครงการ (Project Approach) มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเหมาะสมตามวัย โดยมีงาน
บริหารฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีงานหลักสูตร งานจัดประสบการณ์ งานวัดและประเมินผล งานนิเทศการสอน งานสื่อการเรียนรู้ 
งานส่งเสริมสุขภาพ งานพัฒนาศักยภาพ เป็นหน่วยงานร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมเด็ก  โดยฝ่ายปฐมวัยส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ความสามารถของครูในด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ได้ให้ความส าคัญต่อความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยโรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอนของครูไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.2559 - 2564 ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับเด็กโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ
และก าหนดกิจกรรม/โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559โดยมีความมุ่งหวังว่าจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการสอน
ของครูและผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนของเด็ก 
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ครูฝ่ายปฐมวัย ด าเนินการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสอดคล้องสัมพันธ์ของหัวข้อส าคัญของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา คือ วิสัยทัศน์ ภารกิจ  เป้าหมาย คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ ส าระการเรียนรู้รายปี การจัด
ประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การประเมินพัฒนาการ การบริหารจัดการหลักสูตร  นโยบายการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์  และความรู้จากการศึกษาอบรมมาประกอบการพิจารณา จัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยมีการวิเคราะห์ วางแผน เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  ผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการจัดท าหลักสูตร โครงสร้างสาระการ
เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ โครงสร้างเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและวิเคราะห์เด็กรายบุคคลตามพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย บริบท สภาพปัญหา เพ่ือให้มีข้อมูลในการด าเนินการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้น าหลักสูตรไปจัดการเรียนรู้
เหมาะสมสอดคล้องตรงตามความต้องการของเด็กและท้องถ่ินมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลบุคลากรครูในการใช้
หลักสูตรภาคเรียนละ 1  ครั้ง เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการงานนิเทศด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยสอบถาม
ความคิดเห็นของบุคลากรครู และผู้ปกครองเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสรุปผลมาพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราระดับการศึกษาปฐมวัยมีกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยด าเนินการบริหารการจัดการโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพ่ือเป็นการวางแผนพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผู้รับผิดชอบ
แผนงานโครงการและด าเนินงานตามข้ันตอน โดยมีกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยเช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองพบครู  กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นอ.1 - 3  งานบริหารฝ่ายปฐมวัย กิจกรรม
นิเทศการสอน กิจกรรมหนูน้อยประชาสัมพันธ์ จัดท าปฏิทินโรงเรียน จัดพิมพ์และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในวารสารสาร
ภาคเรียนละ 2 เล่ม ติดตามสถานการณ์เมื่อเกิดโรคระบาดตามช่วงเวลาต่าง ๆและแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  จัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษา (SAR)  ทุกสิ้นปีการศึกษา 
 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์ของบุคลากร  พัฒนา
สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  จากการด าเนินงานกิจกรรม  งานโครงการที่หลากหลายการจัดกิจกรรมเพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าท้องถ่ินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เช่น กิจกรรมจัดประสบการณ์แบบ  Project Approach กิจกรรมยินดีกับบัณฑิตน้อย  กิจกรรมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม
วันอาชีพ  กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้นอ.1 - 3  กิจกรรมกรีฬาสีและการแข่งขันกีฬาเอกชน  กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองพบครู เป็นต้น 
โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนต่อผู้ปกครองและชุมชนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น จัดท าป้ายนิเทศ แผ่นพับ
สารสัมพันธ์บ้านโรงเรียนจดหมายแจ้งข่าวสารจุลสาร  วารสาร  สิ่งพิมพ์  เว็บไซด์ แอ๊บพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็น
การส่งเสริมให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าท้องถ่ิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การจัดประสบการณ์แบบ Project Approach โดยผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
วิทยากรให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กให้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งทางโรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งสรุปรายงานผลการด าเนินงาน และมีการน า



                                         โรงเรียนเซนตห์ลุยส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     87 
 

ผลที่ได้จากการสรุปรายงานไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองมีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอน พฤติกรรมของ
เด็ก  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้มีการส ารวจความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างครูกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

โรงเรียนจัดบรรยากาศและบริเวณแวดล้อมได้อย่างร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับการท ากิจกรรมทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่มมีความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน ท้ังความมั่นคง แข็งแรงของอาคารสถานที่ ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
เด็กทั้งภายในและรอบสถานศึกษาอย่างทั่วถึง มีการตรวจสอบเป็นประจ า มีห้องพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพประจ าเพ่ือดูเด็ก ครูและ
เด็กมีจิตสาธารณะในการร่วมรักษาความสะอาดมีแหล่งการเรียนรู้และสื่อภายนอกห้องเรียนที่มีความหลากหลายและคุ้มค่า โดยครูและ
เด็กได้เข้าไปใช้เพ่ือพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างวัย และความสนใจ ให้เกิดความรู้จากประสบการณ์ตรงมีการจัดพ้ืนที่และมุมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัย ตามความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือตอบสนองพัฒนาการให้ครบทั้ง 4 ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และ
สติปัญญา โดยจัดมุมต่าง ๆ ภายในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ภายนอกห้องเรียนได้หลากหลายเหมาะสมกับวัย และเด็กได้เรียนรู้
จากของจริงและการจัดประสบการณ์ตรง  
ผลกำรพัฒนำ  
 สถานศึกษามีวิธีการ แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่าง ระหว่างบุคคลโดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน ามาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน รวมทั้งมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 7  

โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่งผลท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน เข้าร่วมกันจัดการศึกษาและอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 7 

ควรมีการซ่อมบ ารุง สื่อ อุปกรณ์ ต่างๆให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยส าหรับเด็ก เช่นเคร่ืองเล่นสนาม เป็นต้น 
แนวทำงกำรพฒันำในมำตรฐำนที่  7  

จัดซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ ของเล่น ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และปลอดภัยส าหรับเด็ก  
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มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

บรรลุ () 

ไม่บรรลุ (X) 
8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  (1 
คะแนน) 

87.80 0.87 ดีเย่ียม 70.00  

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (1 คะแนน)                  

87.82 0.89 ดีเย่ียม 79.00  

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ (1 คะแนน)                    

87.53 0.87 ดีเย่ียม 80.00  

8.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (0.5 คะแนน) 

87.78 0.44 ดีเย่ียม 50.00  

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (0.5 คะแนน) 

87.78 0.44 ดีเย่ียม 75.00  

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (1 คะแนน) 

87.78 0.89 ดีเย่ียม 75.00  

8.7 สถานศึกษามีการบริหารและด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
(BSG) 

100 - - - - 

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

89.50 4.4 ดีเยี่ยม -  

 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 8 
วิธีกำรพัฒนำ  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนดเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในเป้าหมาย
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จในปีการศึกษา 2559  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดตามกฎกระทรวง  โดยได้
ด าเนินการ ดังตอไปน้ี  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มีการจัดต้ัง
หน่วยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ึน มีหน้าที่ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือฯ ทุกแห่ง โดยมี
คณะกรรมการด าเนินงานที่ประกอบด้วยตัวแทนคณะครูจากทุกโรงเรียนในเครือฯ ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านการประกัน
คุณภาพร่วมกันจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯ เพ่ือให้ทุกโรงเรียนในเครือฯ น าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือการประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)           
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนระยะ 6 ปี (ปีการศึกษา 2559 – 2564) โดยบริหารจัด
การศึกษาแบบการมีส่วนร่วม ผู้บริหาร ครูพนักงาน ผู้เรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  สมาคมศิษย์เก่า และชุมชน  ได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน พัฒนาโรงเรียน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพและทุกฝ่ายมีการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นรายปี เป็น
ประจ าทุกปี และจัดการแผนงานรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของงาน/โครงการ/กิจกรรม มีด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนดไว้ และมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการวิเคราะห์การ
ใช้งบประมาณและด าเนินงานตามแผนเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ในสิ้นปีการศึกษาเพ่ือน าผล
การประเมินไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมองค์ประกอบพ้ืนฐานของการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ถูกต้อง  และเป็น
ปัจจุบัน  ทันต่อการใช้งาน โครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน  จ านวนผู้เรียน ประวัติผู้เรียนบุคลากรครู และผลจากการจัดการเรียนการสอน 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปบริหารการจัดการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบงานสารสนเทศของ
โรงเรียนเป็นผู้รวบรวม และท าการจัดเก็บรวมทั้งสรุปข้อมูลในภาพรวมของแต่ละปีการศึกษา แบ่งหมวดหมู่ หัวข้อข้อมูลสารสนเทศ
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ระบบ สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ระบบสารสนเทศการบริหาร
วิชาการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและสารสนเทศเพ่ือการรายงาน ที่ครอบคลุมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องและผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

 มีการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารการจัดการและการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น น าระบบ SWIS 
(School Web-based Information System) ใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการ
และด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดท าจุลสาร จ านวน 2 ฉบับต่อภาคเรียน ระบบSMS มาใช้ในการส่งข่าวสาร ป้ายสถิติการมาเรียน
ของผู้เรียนในแต่ละวันที่ห้องธุรการของโรงเรียนปฏิทินโรงเรียนประจ าปีการศึกษา แผ่นพับข้อมูลสารสนเทศรายงานประจ าปี (Annual 
Report) เป็นต้น 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนมีระบบกลไกมีการตรวจติดตามคุณภาพของโรงเรียนตามกฎกระทรวง มีการก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ให้
บรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการน าผลการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และน าข้อมูลมาจัดท าแผนประจ าปีในปีการศึกษาต่อไป  โรงเรียนมี
ระบบประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยน าวงจร  PDCA มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนมีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเสนอแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ
ของโรงเรียนร่วมกันพิจารณา ผลการประเมินที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี      
มีการวิเคราะห์ผลการประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มาวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอก   

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองโดยสรุปผลจากการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และน าเสนอรายงานการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการของโรงเรียนพิจารณาผลการ
ประเมินที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  และผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและส่งรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) แก่ต้นสังกัด เผยแพร่ผู้ที่เก่ียวข้อง และส่งให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือรับการประเมินภายนอกน าผลจากกระบวนการท างานมาเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา
ทบทวนในการวิเคราะห์งาน ในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
ผลกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใช้เป็น
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนท้องถ่ิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ มีผู้รับผิดชอบและจัดในช่วงที่เหมาะสม   ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างแพร่หลายด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจและตรงกับกลุ่มเป้าหมายปีการศึกษาต่อไป 
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 8  
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและด าเนินการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบียล แห่งประเทศไทยและมีการจัดท ารายงานประจ าปีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย  
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 8 
 การติดตาม และประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนวทำงกำรพฒันำในมำตรฐำนที่  8  
 ควรมีการติดตาม และประเมินคุณภาพภายในเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง  และมีการน าผลการตรวจการประเมินไปพัฒนางาน
ต่อไปอย่างเป็นระบบ   และน าผลรายงานประเมินตนเองให้บุคลากรรับทราบ  และหาแนวทางพัฒนาในงานที่รับผิดชอบต่อไป 
 

มำตรฐำนด้ำนกำรสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

บรรล ุ() 

ไม่บรรลุ (X) 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา (2.5 คะแนน)       

87.61 2.19 ดีเย่ียม 70.00  

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ระห ว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง (2.5 คะแนน)       

87.82 2.20 ดีเย่ียม 78.00  

ตัวบ่งช้ี  9.3 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการ
ต่าง ๆ ในกระบวนการศึกษาเพ่ือผนึกพลังเช่ือมโยง และ
ส่งเสริมการด าเนินงานและการพัฒนาร่วมกับบุคคลและ
องค์กรต่างๆ  ตลอดจนให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ที่ด้อย
โอกาสต่าง ๆ (BSG) 

87.73 - - - - 

ตัวบ่งช้ีที่   9.4  สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการท างาน
ใดๆ กับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี
ยลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) 

87.78 - - - - 

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

87.73 4.39 ดีเยี่ยม -  
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ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 9 
วิธีกำรพัฒนำ  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนดเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้สู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ใน
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โรงเรียนส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้สู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มง
ฟอร์ต  ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในปีการศึกษา 2559 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ในการจัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมเด็ก  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย มี
การก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนการด าเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องคีย์บอร์ด ห้องคุณธรรมจริยธรรม สนามกลางแจ้ง บ่อบอล ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สวน
สมุนไพร รวมทั้งมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  ในห้องเรียน มีความเหมาะสม  มีความแข็งแรงปลอดภัย และใช้จัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย  
เช่น  พยัญชนะ  ตัวเลขบนพ้ืน  เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงตามศักยภาพของเด็กท าให้
เด็กเกิดความกระตือรือร้น มีความสนใจ และสามารถพัฒนาตนเองได้ จัดมุมหนังสือภายในห้องเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ บุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์
และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดให้มีโครงการ/งาน/กิจกรรมเพ่ือสนองตอบในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษาและเด็กได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย ได้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่ง การเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน  จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และได้เชิญ    ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนา เต็มตามศักยภาพ เช่น กิจกรรม Project Approach  กิจกรรมวันอาชีพ   เป็นต้น 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจนสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์  
ฉะเชิงเทรา   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ 
ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
ผลกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนได้ด าเนินการสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือสนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ในการให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   ตลอดจนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามนโยบายฯแผนงานของฝ่ายต่างของมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียล ในรูปแบบต่างๆตามโอกาส เช่น ส่งครูเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ส่งครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอนุกรรมการต่างๆ 
เป็นต้น  
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 9  
              ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี รวมถึงมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 9 

พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภูมิปัญญาท้องถ่ินกับบุคลากรของโรงเรียน 
แนวทำงกำรพฒันำในมำตรฐำนที่  9  

จัดอบรม  จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมาให้ความรู้กับเด็กและครู โดยเรียนรู้ร่วมกัน  
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มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

บรรล ุ() 
ไม่บรรลุ (X) 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่ง เส ริมให้ เ ด็กบรรลุตาม
เป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา (3 คะแนน)               

100 3 ดีเย่ียม 70  

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (2 คะแนน)               100 2 ดีเย่ียม 85  
สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

100 5 ดีเย่ียม -  

 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 10 
วิธีกำรพัฒนำ  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนดเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์  มารีย์  กรีญอง  
เดอ มงฟอร์ต  ในเป้าหมายที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศึกษาสู่วิถีสากล  และ
เน้นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์  มารีย์  กรีญอง  เดอ มงฟอร์ต  ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในปีการศึกษา 2559  มีแผนงานโครงการ  
กิจกรรม ท่ีส่งเสริมผู้เรียนเป็นไปตามอัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ที่สถานศึกษาก าหนด   

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 6 ปี (พ.ศ.2559 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศึกษาสู่วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์  มารีย์  กรีญอง  
เดอ มงฟอร์ต และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559  และก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ศิษย์เซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรำ 
ภำษำดี  เทคโนโลยีล้ ำ  จริยธรรมเด่น” 

โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษาเพ่ือให้คุณภาพการจัดการศึกษาเกิดผลสัมฤทธ์ิ บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ครู  
บุคลากรในชุมชน และองค์กรภายนอก โดยมีผลการด าเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ“โรงเรียนเซนต์หลุยส์  
ฉะเชิงเทรำ  เน้นภำษำ  พัฒนำเทคโนโลยี  สู่วิถีสำกล” 

โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยด าเนินงาน  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น  เป้าหมาย และกลยุทธ์  ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  
ชุมชน   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยผู้เรียนได้ปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมอย่างครบถ้วน  มีการก ากับ 
ติดตาม และนิเทศอย่างสม่ าเสมอ  โดยมีโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้อง เช่น  กิจกรรมคอมพิวเตอร์เด็กปฐมวัย  กิจกรรมจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย เป็นต้น  และมีผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์  โครงการ  กิจกรรม  ที่สถานศึกษาได้จัดข้ึน  
สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถ่ิน  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนทางด้านร่างกาย  
สติปัญญา  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา มีความเคารพรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมีทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนมีทักษะ มีเหตุผลมีระเบียบวินัยต่อตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
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เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการใช้ความรู้ทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม   
ผลกำรพัฒนำ  

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์  โครงการ  กิจกรรม  ที่สถานศึกษาได้จัดข้ึน  สะท้อนความเป็น อัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถ่ิน  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ สังคม 
และจิตใจ  มีความเคารพรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมีทักษะชีวิต 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนมีทักษะ มีเหตุผลมีระเบียบวินัยต่อตนเอง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการใช้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม   
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 10  
 สถานศึกษาด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐวัย  
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 10 
 - 
แนวทำงกำรพฒันำในมำตรฐำนที่  10  

- 
 

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
มำตรฐำนที่ 11 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย  แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงข้ึน 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรล ุ() 

ไม่บรรลุ (X) 
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (3 คะแนน) 

100 3 ดีเย่ียม 70  

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (2 คะแนน) 100 2 ดีเย่ียม 85  
สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 11 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย  
แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงข้ึน 

100 5 ดีเย่ียม -  

 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 11 
วิธีกำรพัฒนำ  

จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย ได้ก าหนดเป้าหมาย 
สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมสู่วิถีสากล และเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
ในเป้าหมายที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1  โรงเรียนส่งเสริม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่วิถีสากล  และเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญ
อง เดอ มงฟอร์ตก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในปีการศึกษา 2559  มีแผนงานโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
วิถีสากลและเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ ดังน้ี  

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความตระหนักในการ ที่การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน ได้ก าหนดวิธีการพัฒนาไว้ในพันธกิจเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาพ.ศ.2559 -2564 และ
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2559  รวมไปถึง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างให้ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน  ตามท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้  

การพัฒนาการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน โรงเรียนจัดท า
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมีการวางแผนบุคลากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรปฐมวัย ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนมีการส่งครูเข้าร่วมอบรมการท าสื่อระดับปฐมวัย  
ด้านผลการด าเนินงานกิจกรรมพิเศษซึ่งทางโรงเรียนได้จัดท ากิจกรรมพิเศษ 1  กิจกรรม คือโครงกำรจัดประสบกำรณ์แบบ  Project 
Approach เด็กปฐมวัย เด็กได้เลือกเรียนสิ่งที่ตนเองสนใจ ครูจัดแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัด
ประสบการณ์เน้นเด็กเป็นส าคัญ เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเชิญบุคคลที่เป็นภูมิปัญญา
ในท้องถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทรา มาให้ความรู้และได้สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เป็นกระบวนการแสวงหาความ รู้หรือการ
ค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ตรงกับ
แหล่งความรู้เบื้องต้น ที่เป็นสถานที่จริง  ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผลกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดับการศึกษาปฐมวัย ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจนสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์  
ฉะเชิงเทรา   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ 
ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ด าเนินการพัฒนางานเป็นระบบตามวงจร  
PDCA  โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2559 - 2564  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559  มีการก าหนดให้มี
แผนงานและโครงการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานสนับสนุน  มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/งาน กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย 
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 11  
 สถานศึกษาด าเนินการจัดแผนงาน โครงการ กิจกรรม มีผลการสรุปที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของ งาน โครงการ กิจกรรมที่
ตอบสนองต่อนโยบายและนาทางปฏิรูปการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 11 

จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 21  
แนวทำงกำรพฒันำในมำตรฐำนที่  11  

โรงเรียนควรจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 21  
ให้ต่อเน่ืองและส่งต่อการพัฒนาในทุกด้าน                  
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ส่วนที ่4 

สรุปผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

ปีการศึกษา  2559 
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4.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ของระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2559 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรล ุ() 

ไม่บรรลุ (X) 

มำตรฐำนที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
1.1มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  91.97 0.92 ดีเย่ียม 89.00  
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  98.86 1.48 ดีเย่ียม 90.00  
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  99.34 1.49 ดีเย่ียม 90.00  
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย  และ
สิ่งเสพติด  

99.84 0.99 ดีเย่ียม 94.00  

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 97.50 4.88 ดีเย่ียม   

มำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ  

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรล ุ() 

ไม่บรรลุ (X) 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  99.51 0.99 ดีเย่ียม 93.00  
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  94.92 0.95 ดีเย่ียม 93.00  

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  98.85 0.99 ดีเย่ียม 91.00  

2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ     99.34 1.99 ดีเย่ียม 91.00  

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
และจิตใจ 

98.16 4.92 ดีเย่ียม - 
 

มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม  

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรล ุ() 

ไม่บรรลุ (X) 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบเช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์  

98.85 1.98 ดีเย่ียม 93.00  

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  99.34 0.99 ดีเย่ียม 94.00  

3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  98.36 0.98 ดีเย่ียม 92.00  

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 99.68 0.99 ดีเย่ียม 92.00  

3.5 เคารพศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และมีภราดรภาพ 
(BSG.) 

99.34 -  92.00 
 

3.6 ไม่ละเลยการกระท าความดีที่สามารถท าได้ (BSG.) 100 -  95.00  

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม   4.94    
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ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรล ุ() 

ไม่บรรลุ (X) 
มำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการ
เรียนรู้  

94.43 0.94 ดีเย่ียม 94.00  

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้  

99.68 1 ดีเย่ียม 93.00  

4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  98.52 0.98 ดีเย่ียม 93.00  
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  98.03 0.98 ดีเย่ียม 92.00  
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  97.70 0.98 ดีเย่ียม 90.00  
สรุปผลรวมมำตรฐำนที่  4 เ ด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ  

97.67 4.88 ดีเย่ียม -  

มำตรฐำนที่ 4 (BSG) อัตลักษณ์กำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย คือ “ยึดมั่นสัจธรรม มีควำม
วิริยะ อุตสำหะ รับผิดชอบต่อสังคม”  
4.1 ยึดมั่นสัจธรรม   99.68 - ดีเย่ียม 92  
4.2 มีความวิริยะ อุตสาหะ 98.85 - ดีเย่ียม 93  
4.3 รับผิดชอบต่อสังคม 98.51 - ดีเย่ียม 93  

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 4 (BSG) อัตลักษณ์กำรศึกษำ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศ
ไทย คือ “ยึดมั่นสัจธรรม มีควำมวิริยะ อุตสำหะ 
รับผิดชอบต่อสังคม” 

99.01 - ดีเย่ียม -  
 

มำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมปีระสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญาหลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์  

87.49 1.74 ดีเย่ียม 83.00  

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

87.52 1.75 ดีเย่ียม 92.00 

 

5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  87.84 1.75 ดีเย่ียม 93.00  

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก  

87.44 1.74 ดีเย่ียม 92.00 
 

5.5 ครูใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง  

87.76 1.75 ดีเย่ียม 91.00 
 

 



                                         โรงเรียนเซนตห์ลุยส ์ฉะเชิงเทรารายงานการประเมินตนเอง     98 
 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
บรรล ุ() 

ไม่บรรลุ (X) 
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์  

100 2 ดีเย่ียม 90.00 
 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 87.51 1.75 ดีเย่ียม 90.00  
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  87.77 1.75 ดีเย่ียม 91.00  
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

100 2 ดีเย่ียม 85.00 
 

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศ น์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใ ช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก  

100 2 ดีเย่ียม 85.00 
 

5.11 ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าท่ีส าเร็จ
ประโยชน์สูงสุด (BSG) 

87.68 - ดีเย่ียม 95.00 
 

5.12 ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ (BSG) 

87.54 - ดีเย่ียม 95.00 
 

5.13 ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (BSG) 95.77 - ดีเย่ียม 95.00  
สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  

91.10 18.23 ดีเย่ียม - 
 

มำตรฐำนที่ 6  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

100 3 ดีเย่ียม 100  

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมที่
เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

87.71 2.63 ดีเย่ียม 90.00  

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ  

87.64 2.63 ดีเย่ียม 85.00  

6.4 ผู้บ ริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

100 3 ดีเย่ียม 100  

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ  

87.72 2.63 ดีเย่ียม 90.00 
 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

87.61 2.63 ดีเย่ียม 85.00  

6.7 เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย  

87.59 1.75 ดีเย่ียม 90.00  

6.8 ผู้บริหำรแน่วแน่ในอุดมกำรณ์และปฏิบัติตนตำมกฎ
บัตรกำรศึกษำมงฟอร์ต (BSG) 

89.79 - -   
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6.9 ผู้บริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่
ของสถานศึกษาได้ส าเร็จประโยชน์สูงสุด (BSG) 

98.00 - - -  

6.10 ผู้บริหาร ปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ ดี 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ (BSG) 

98.90 - - -  

6.11 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัด
การศึกษา (BSG) 

98.00 - - -  

6.12 ผู้บ ริหารน าระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักการประกันคุณภาพภายใน 
เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการ (BSG) 

87.78 - - -  

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่  6 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

92.37 18.27 - -  

มำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ  

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

87.61 3.50 ดีเย่ียม 83.00  

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  

87.59 3.50 ดีเย่ียม 70.00  

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  

91.66 3.67 ดีเย่ียม 90.00  

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ิน  

87.84 3.51 ดีเย่ียม 87.00  

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน     

87.40 3.50 ดีเย่ียม 83.00  

7.6  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ตามกฎบัตร
การศึกษามงฟอร์ต (BSG) 

87.80 - ดีเย่ียม -  

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ  88.32 17.68 ดีเย่ียม -  
มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  87.80 0.87 ดีเย่ียม 70.00  
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

87.82 0.89 ดีเย่ียม 79.00  

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ  

87.53 0.87 ดีเย่ียม 80.00  
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8.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

87.78 0.44 ดีเย่ียม 50.00  

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

87.78 0.44 ดีเย่ียม 75.00  

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน  

87.78 0.89 ดีเย่ียม 75.00  

8.7 สถานศึกษามีการบริหารและด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
(BSG) 

100 - - - - 

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

89.50 4.4 ดีเย่ียม -  

มำตรฐำนที่ 9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา (2.5 คะแนน)       

87.61 2.19 ดีเย่ียม 70.00  

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง (2.5 คะแนน)       

87.82 2.20 ดีเย่ียม 78.00  

ตัวบ่งช้ี  9.3 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการ
ต่าง ๆ ในกระบวนการศึกษาเพ่ือผนึกพลังเช่ือมโยง และ
ส่งเสริมการด าเนินงานและการพัฒนาร่วมกับบุคคลและ
องค์กรต่างๆ  ตลอดจนให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ที่ด้อย
โอกาสต่าง ๆ (BSG) 

87.73 - - - - 

ตัวบ่งช้ีที่   9.4  สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการ
ท างานใดๆ กับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย (BSG) 

87.78 - - - - 

สรุปผลรวมมำตรฐำนที่  9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 

87.73 4.39 ดีเย่ียม   
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มำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตาม
เป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา (3 คะแนน)               

100 3 ดีเย่ียม   

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (2 คะแนน)               100 2 ดีเย่ียม   
สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
กำรศึกษำปฐมวัย 

100 5 ดีเย่ียม   

มำตรฐำนที่ 11 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย  แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงข้ึน 
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (3 คะแนน) 

100 3 ดีเย่ียม   

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (2 คะแนน) 100 2 ดีเย่ียม   
สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 11 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย  
แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้
สูงข้ึน 

100 5 ดีเย่ียม   

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ของระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2559 
บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้   จ านวน  68  ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ  100   

 
 
4.2 แนวทำงในกำรพัฒนำ 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์เพ่ือ
สรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังน้ันจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น     
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังน้ี 
จุดเด่นด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

1.เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองได้เหมาะสมตามวัย เด็กสามารถล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า  
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง  เช่น แปรงฟัน  เข้าห้องน้ า  เด็กมีสุขภาพที่ดีและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์     

2.เด็กปฐมวัยมีความร่าเริง แจ่มใส และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
3.เด็กไม่ละเลยการกระท าความดีที่สามารถท าได้และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
4.เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด

จากประสบการณ์การเรียนรู้  เด็กได้พัฒนาครบทุกมิติ ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
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จุดเด่นด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
1.ครูจบการศึกษาตรงตามวุฒิ  มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ โดยเช่ือมโยงจากหลักสูตรสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัยสู่กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จัดท าข้อมูลของการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการ
ท ากิจกรรม รายบุคคล  รายกลุ่ม การวิจัยและน าผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก 

2.ผู้บริหารมีความเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่งผลท าให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน เข้าร่วมกันจัดการศึกษาและอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและด าเนินการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบียล แห่งประเทศไทยและมีการจัดท ารายงานประจ าปีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี รวมถึงมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนา

ทักษะ และเสริมสร้างการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
 
ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี รวมถึงมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนา

ทักษะ และเสริมสร้างการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
 
ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
สถานศึกษาด าเนินการจัดแผนงาน โครงการ กิจกรรม มีผลการสรุปที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของ งาน โครงการ กิจกรรมที่

ตอบสนองต่อนโยบายและนาทางปฏิรูปการศึกษา 
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ปัจจัยภำยใน 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพฒันำ 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

1.เด็กบางส่วน น้ าหนัก ส่วนสูงไม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

1.ควรจัดกิจกรรมที่สง่เสริมสุขภาพ พลานามัย และให้ความรู้กับ
เด็กและผู้ปกครองเก่ียวกับการดูแลตนเอง และการบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

2.เด็กบางส่วนไม่มีความมั่นใจและไม่การกล้าแสดงออก 2.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง และกล้า
แสดงออกมากข้ึน รวมทั้งขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองให้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกัน 

3.การเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

3.ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมเป็นรายกลุ่มและตรงกับความสนใจ
ของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้เล่น และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

เด็กบางส่วนยังไม่กล้าซักถามหรือต้ังค าถามในสิ่งที่ตนเอง
อยากเรียนรู้  

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม และให้โอกาสให้เด็กได้มี
การซักถามและตอบค าถามเพ่ิมมากข้ึน  

การใช้ทรัพยากร น้ า ไฟ อย่างประหยัด และคุ้มค่า             จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กให้รู้คุณค่าของพลังงาน สิ่งแวดล้อม  
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

การพัฒนาสื่อการจัดประสบการณ์ให้มีความเป็นสากล  
 

ควรมีการพัฒนาสื่อให้มีความเป็นสากล สามารถส่งต่อให้
ผู้ปกครองไปใช้กับนักเรียนที่บ้านได้ 

เพ่ิมช่องทางข่างสารของโรงเรียน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน
รับทราบผลการด าเนินของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 

ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ทุก
ช่องทางเพ่ือให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน รับทราบอย่างทั่วถึง 

ควรมีการซ่อมบ ารุง สื่อ อุปกรณ์ ต่างๆให้อยู่ในสภาพดี 
ปลอดภัยส าหรับเด็ก เช่นเคร่ืองเล่นสนาม เป็นต้น 

จัดซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ ของเล่นต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
และปลอดภัยส าหรับเด็ก  

การติดตามและประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ควรมีการติดตาม และประเมินคุณภาพภายในเป็นระยะอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการน าผลการตรวจการประเมินไปพัฒนางาน
ต่อไปอย่างเป็นระบบ  และน าผลรายงานประเมินตนเองให้
บุคลากรรับทราบ และหาแนวทางพัฒนาในงานที่รับผิดชอบ
ต่อไป 

ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภูมิปัญญาท้องถ่ินกับ
บุคลากรของโรงเรียน 
 

จัดอบรม  จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาให้ความรู้กับเด็กและครู โดยเรียนรู้ร่วมกัน  
 

ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพฒันำ 

จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 21  
 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 21  
ให้ต่อเน่ืองและส่งต่อการพัฒนาในทุกด้าน                  
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ปัจจัยภำยนอก 

โอกำส อุปสรรค 

1.มีเครือข่ายผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าท่ีดี สามารถประสานงานได้
รวดเร็ว  และให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
2.ผู้ปกครองพร้อมให้การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ แก่
นักเรียนที่ต้องการศึกษาหาข้อมูล 
3.ผู้ปกครองมีการยอมรับในการรองรับในการจัดการศึกษา 
4.โรงเรียนสังกัดมูลนิธิมีการส่งครูอบรมและศึกษาต่อในด้าน
ภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ือง 
5.ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ 
6.ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับ
โรงเรียน 
 

1.โรงเรียนภายนอกเป็นคู่แข่งทางการศึกษากับโรงเรียนเซนต์
หลุยส์เป็นจ านวนมาก 
2.การจราจรด้านนอกติดขัดส่งผลให้ภายในโรงเรียนรถติด 
3.โรงเรียนของรัฐบาลขยายช่วงช้ันในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึนท า
ให้ผู้ปกครองมีทางเลือกมากข้ึน 
4.การมีกิจกรรมภายในโรงเรียนจ านวนมาก ท าให้ผู้ปกครอง
เล็งเห็นว่าโรงเรียนเน้นกิจกรรมมากว่าวิชาการ 
5.การสื่อสารจากผู้ปกครองถึงผู้ปกครองเร่ืองข้อมูลที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 
6.รัฐบาลมีโครงการเรียนฟรี 15 ปี  ท าให้นักเรียนมีโอกาสเลือก
ที่เรียนเพ่ิมมากข้ึน 
7.ค่าครองชีพในปัจจุบันค่อนข้างสูง  ท าให้ผู้ปกครองต้องใช้จ่าย
อย่างประหยัด และค่าธรรมเนียนของโรงเรียนค่อนข้างสูง 
8.ความเช่ือมั่นของผู้ปกครองต่อครูยุคใหม่เร่ืองการเรียนการ
สอนที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
9.โรงเรียนอื่น ๆ สร้างค่านิยมให้แก่ผู้ปกครองโดยการจัด
หลักสูตร EP เป็นจุดเด่น 
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ภาคผนวก 
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