
๑ 

 

     บทท่ี ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
    ๑ .๑   ชื่ อ โร ง เรี ย น  ลั ม แ บ รต์ พิ ช ญ าลั ย  ที่ ตั้ ง เล ข ที่   ๒ ๒ ๒ /๔   ห มู่ ที่   ๑    ต าบ ล น าย าย อ าม         
อ าเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทร ๐-๓๙๓๗-๑๒๖๒    
โทรสาร  ๐-๓๙๓๗-๑๔๑๔   e-mail : admin@lambert.ac.th   website :  www.lambert.ac.th 
    ๑.๒  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๗  
     ๑.๓  เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
     ๑.๔  เนื้อท่ี  ๗๗  ไร่  ๓ งาน  ๑๘.๑ ตารางวา   
     ๑.๕  เขตพ้ืนที่บริการอ าเภอนายายอาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ 
     ๑.๖  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย  นับเป็นโรงเรียนล าดับที่  ๗  ของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี          
ถือก าเนิดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ  ๒๐๐  ปี    การก่อตั้งคณะรักกางเขน แห่ง  จันทบุรี (ค.ศ. ๑๘๓๐–๒๐๐๓)  
เ พ่ื อ เป็ น อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ด่ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช  เป โต ร  ลั ม แ บ ร ต์   เด อ  ล า  ม็ อ ต  ผู้ ส ถ า ป น า ภ คิ นี 
คณะรักกางเขน   แห่ ง จันทบุ รี    และเพ่ือเป็ น เกียรติแด่ท่ าน   โรงเรียนจึ งใช้  ชื่ อตามนามของท่ านว่า         
“โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย” ณ บริเวณท่ีตั้งโรงเรียนปัจจุบัน   บนเนื้อที่  ๗๗ ไร่  ๓  งาน  ๑๘.๑ ตารางวา 
มีประตูทางเข้าและทางออกทางด้านทิศตะวันตก    จรดถนนนายายอาม –  แก่งหางแมว 
              โรงเรี ยน ลั ม แบ รต์ พิ ชญ าลั ย   เป็ น โรงเรี ยน ใน สภ าการศึ กษ าคาท อลิ ก แห่ งป ระ เท ศ ไท ย                       
ในเครือคณะรักกางเขน  แห่ง จันทบุรี ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑ เป็นโรงเรียนสหศึกษาและเป็น
โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา  มาตรา ๑๕(๑)  รับนักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่าง ๒ - ๑๖ ปี  ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้จ านวน     
๓๕ ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๑,๑๐๖ คน 
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แผนที่โรงเรียน 
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         แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- งานวางแผน
อัตราก าลัง 
- งานสรรหาและ
แต่งต้ัง 
- งานทะเบียน
ประวัต ิ
- งานระเบียบวินัย 
- งานพัฒนาและ
เสริมสร้างบุคลากร 

- งานอนามยัและ 
   งานโภชนาการ 
-  งานสภานักเรียน 
- งานแนะแนวและ 
   ทุนการศึกษา 
- งานกิจกรรม    
  นักเรียน 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
 

- งานพัฒนา
อาคารสถานที ่

  - งานเครือข่าย 
  ข้อมูลสารสนเทศ 
- งานรักษาความ  
  ปลอดภัย 
- แผนบริหาร 
  ความเส่ียง 

 

ผู้รับใบอนุญาต – 
ผู้จัดการ 

มหาธิการิณี และคณะที่ปรึกษา คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี 

คณะกรรมการบริหารการศึกษาของคณะ
คณะฯ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 
 

- งานการเงินและ
บัญชี 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุครุภัณฑ์ 
- งานต้อนรับและ   
  บริการ 
- งานนโยบาย   
  เรียนฟรี ๑๕ ป ี
 

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

ฝ่ายจริยธรรมและ
อภิบาล 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 

ฝ่ายบุคลากร 
 

ฝ่ายธุรการ 
 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

- งานหลักสูตร
และรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ 

-  งานนิเทศภายใน 
- งานสื่อการสอน 
- งานวัดและ
ประเมินผล 

- งานแหล่งเรียนรู ้
- งานวจิัยและ
พัฒนารูปแบบ
การจัด
ประสบการณ์ 

- งานส่งเสริม
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 

- งานปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 

- งานส่งเสริมระเบียบ
วินัย 

- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

- งานด้านศาสนาและ 
  การอภิบาล 
  แพรธ่รรม 
- งานอัตลักษณ์
โรงเรียน 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับปฐมวัย 



๔ 

 

  ๑.๗  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 
           ปรัชญา  (Philosophy) 

       โรงเรียนก าหนดปรัชญาว่า “ คุณธรรมน าการศึกษา  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม”   
และโรงเรียนได้ให้ความหมายของค าในปรัชญา   ไว้ดังนี้  

 คุณธรรม  หมายถึง      คุณความดี  จิตใจที่ดี  การประพฤติท่ีดี เป็นคนดีของสังคมทุกระดับ 
 การศึกษา หมายถึง     การแสวงหาวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อตนเอง   
                            และสังคมโดยส่วนรวม 
 พัฒนา  หมายถึง      การท าให้ดีขึ้นจากที่เป็นอยู่ 
 สังคม  หมายถึง     ทุกสถาบันในประเทศไทย  เริ่มจากสถาบันครอบครัวจนถึงสถาบันรัฐ 
                                               อันเป็นองค์ประกอบของชาติไทย 
                                                
           วิสัยทัศน์ (Vision)   

โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย    มุ่งม่ันสร้างคนดีมีคุณธรรม    ตามแบบอย่างพระสังฆราชลัมแบรต์  
เดอ ลา ม็อต น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้คุณค่าภูมิปัญญาไทย รักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม            
มีจิตสาธารณะ  มีทักษะทางด้านวิชาการ  และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร สามารถด ารงชีวิต    
อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
          พันธกิจ (Mission)    

๑. ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบุคลากรครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. พัฒนาและอภิบาลผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา วัฒนธรรม 

อันดีงาม และตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  โดยยึดพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต 
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการใช้ภาษาต่างประเทศ     

พร้อมสู่ประชาคมอาเชียน (AFTA) 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
๕. พัฒนาบุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล ระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วม     

ในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็นตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 
๗. พัฒนาบุคลากรตามในหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 
๘. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๙. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๑๐. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ 

 ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางให้การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา 
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น และโครงการพิเศษ 
๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้ฝึกฝนพัฒนา

ทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 



๕ 

 

 เป้าหมาย (Goals ) 
๑ .ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาคงวามรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนา 
    ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
    แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕ . ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

               และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ๗. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๘.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๙.  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง   ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
               ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๑๐. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 

      รอบด้าน 
 ๑๑. สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
                 เต็มศักยภาพ 
 ๑๒.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง                          
 ๑๓.  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑๔.  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์   ปรัชญา    และจุดเน้นที่ก าหนด 
 ๑๕.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

       เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
  ๑.๘  เอกลักษณ์ของโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 
  โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ก าหนดเอกลักษณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน คือ 
คุณธรรมน าการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
 
๑.๙ อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
  โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ก าหนดอัตลักษณ์ขของผู้เรียน คือ วินัย ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม 

ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยมี งาน / โครงการ / กิจกรรม และพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรัก – เมตตา ซื่อสัตย์ 

และมีภูมิคุ้มกัน 
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 ๑.๑๐  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายท่ี ๑ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ผู้เรยีนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

 ๑.๑ ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีน้ าหนักสว่นสูง  
       เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑.๒  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 ๑.๓  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมสีุขนิสยัแลสุขภาพของตน  
 ๑.๔  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ   
       ที่เสี่ยงต่อโรค อุบัตเิหตุ ภัย และสิ่งเสพตดิ  

- ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ
กรมอนามัย มีทักษะ การเคลื่อนไหวตามวัย   มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตนและรูจ้ักหลีกเลีย่งต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัย  และสิ่งเสพติด 
 
 

      เป้าหมายท่ี ๒ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ผู้เรยีนมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ 

๒.๑ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความร่าเรงิแจ่มใสมีความรู้สึก  
      ที่ดีต่อตนเอง 
๒.๒ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
๒.๓ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนควบคุมอารมณ์ตนเองได ้
       เหมาะสมกับวัย 
๒.๔ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความชื่นชมศิลปะ  
      ดนตรี การเคลื่อนไหว  และรกัธรรมชาต ิ

- ผู้เรียนมคีวามรา่เริงแจม่ใส มีความรู้สึก 
ที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกลา้แสดงออก รู้จักการ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัยมีความช่ืนชม
ศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ 

เป้าหมายท่ี ๓ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ผู้เรยีนมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 

๓.๑ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบ  
      เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครู  อาจารย ์
๓.๒ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความซื่อสตัย์สุจริต   
      ช่วยเหลือแบ่งปัน 
๓.๓  ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
๓.๔ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประพฤตตินตาม 
      วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

- ผู้เรียนมคีวามรับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  
ครู อาจารย ์  มีความซื่อสตัย์สจุรติ  ช่วยเหลือแบ่งปัน 
สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อืน่และประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตน 
นับถือได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

เป้าหมายท่ี ๔ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ผู้เรยีนมีพัฒนาการ
ด้านสตปิัญญา 

๔.๑ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสนใจเรียนรู้สิ่ง 
      รอบตัวซักถาม อย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู ้
๔.๒ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคดิรวบยอด 
      เกี่ยวกับสิ่งต่างท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔.๓ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
๔.๔ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะกระบวนการทาง 
      วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
๔.๕ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

- ผู้เรียนมคีวามสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถาม อย่างตั้งใจ 
และรักการเรียนรู ้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างท่ี
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และมีจตินาการและความคิดสร้างสรรค ์
 
 

เป้าหมายท่ี ๕ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๕.๑  ส่งเสรมิให้ครเูข้าใจปรัชญา  หลักการ และธรรมชาต ิ
       ของการจัดการศึกษาปฐมวยั และ สามารถน ามา 
       ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ ์
๕.๒ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจดัประสบการณ์ที ่
      สอดคล้องกับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยและสามารถ 
      จัดประสบการณ์การเรยีนรู้ทีห่ลากหลาย  สอดคล้อง 
      กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๕.๓ ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชัน้เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก    
๕.๔ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ   
       สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรยีน 
๕.๕ ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือการวัดและ 
      การประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย   
      และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้เรียน 

- ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย  และ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณส์ามารถจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  
สอดคล้องกับพัฒนาการของผูเ้รียน ใช้เครื่องมือการวัด
และการประเมินพัฒนาการของเดก็อย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้เรยีน มีการวิจยั
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ จัดท าสาร
นิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก และใช้ผลในการปรับการจดัประสบการณ์จัด
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
เป้าหมายท่ี ๕ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๕.๖ ส่งเสริมให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการ 
      เรียนรู้ที่ตนรับผดิชอบ  และใช้ผลในการ 
      ปรับการจัดประสบการณ ์
๕.๗ ส่งเสริมให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ 
      เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 
๕.๘ ส่งเสริมให้ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดกีับเด็กและ 
      ผู้ปกครอง 
๕.๙ ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน 
       ด้านการศึกษาปฐมวัย 
๕.๑๐ ส่งเสรมิให้ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามา 
       ไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  

มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัย 
เชิงบวกและมีปฏสิัมพันธ์ท่ีดีกับเดก็  และ
ผู้ปกครอง 
 

เป้าหมายท่ี ๖ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 

๖.๑ ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารเข้าใจปรัชญาและ 
      หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๖.๒ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารมีวสิัยทัศน์  ภาวะผู้น า   
       และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖.๓ ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหาร 
      แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล 
      หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและ 
      การจัดการ 
๖.๔ ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดั 
      การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
      แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๖.๕ ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารส่งเสรมิและพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากรให้มีประสทิธิผล 
๖.๖ ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทาง 
      วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวัย 
      เต็มศักยภาพและเตม็เวลา 
๖.๗ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนผู้ปกครองและชุมชน 
      พอใจผลการบริหารจดัการศกึษาปฐมวัย 

- ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  
และความคิดรเิริ่มทีเ่น้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นร่วม
และใช้ขอ้มูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
สามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษาผู้บริหารส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิผล 
ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเตม็เวลาผู้เรียนผู้ปกครองและ
ชุมชนพอใจผลการบรหิารจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
เป้าหมายท่ี ๗ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 

แนวทางการจัดการศึกษา 
 

๗.๑ ส่งเสริมให้มีหลักสูตรการศึกษา 
      ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ 
      ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 
๗.๒ ส่งเสริมให้มรีะบบและกลไกให้ผู้ม ี
      ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ 
      การจัดการศึกษาปฐมวัย 
๗.๓ ส่งเสริมให้จดักิจกรรมเสริมสร้าง 
      ความตระหนักรู้และความเขา้ใจ 
      หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๗.๔ ส่งเสริมให้สร้างการมีส่วนร่วมและ 
      แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง   
      ชุมชน  และท้องถิ่น 
๗.๕ ส่งเสริมให้จดัสิ่งอ านวยความสะดวก 
      เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  

- สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและน าสู ่
การปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิผล 
มีระบบและกลไกใหผู้้มสี่วนร่วมทกุฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจดัการศึกษา
ปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเขา้ใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 
 

เป้าหมายท่ี ๘ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
สถานศึกษามีประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๘.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาก าหนด 
      มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ 
      สถานศึกษา 
๘.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าและ 
      ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด 
      การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา 
      คุณภาพตามมาตรฐาน 
๘.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดระบบข้อมูล 
      สารสนเทศและใช้สารสนเทศ 
      ในการบริหารจัดการ 
๘.๔ ส่งเสริมให้สถานศึกษาติดตาม 
      ตรวจสอบ  และประเมินผลการ 
      ด าเนินงานคุณภาพภายในตาม 
      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๘.๕ ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าผลการ     
      ประเมินคุณภาพท้ังภายในและ 
      ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
      คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๘.๖ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ารายงาน 
      ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน 
      คุณภาพภายใน 

- สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี 
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา   จัดระบบข้อมลู
สารสนเทศและใช้สารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา น าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายท่ี ๙ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  
สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

๙.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง 
      เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็ก  
      และบุคลากรในสถานศึกษา 
๙.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการ 
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน 
      สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ 
      ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง    

เป้าหมายท่ี ๑๐ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย
ตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเนน้ของ
การศึกษาปฐมวัย 

๑๐.๑ ส่งเสรมิให้สถานศึกษาจดัโครงการ   
        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม 
        เป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทศัน์   
        และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
        ปฐมวัยของสถานศึกษา 
๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 

- สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรชัญา  
วิสัยทัศน์  และจดุเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
 

เป้าหมายท่ี ๑๑ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
การพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรปูการศกึษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน 

๑๑.๑ ส่งเสรมิให้สถานศึกษาจดัโครงการ   
        กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุนตาม 
        นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 

- สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 



๑๑ 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑ ผู้รับใบอนุญาต      นางสาวอุบล  ผังรักษ์      โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒    
e-mail : admin@lambert.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท   สาขา  บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕  ป ี
  ๒.๒ ผู้จัดการ      นางสาวอุบล  ผังรักษ์      โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒    
e-mail : admin@lambert.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท   สาขา  บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕  ป ี
 ๒.๓  ผู้อ านวยการโรงเรียน    นางสาววันเพ็ญ      ไชยเผือก     โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒    
e-mail : admin@lambert.ac.th       วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท   สาขา  บริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๑  ปี    
 ๒.๔  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นางสาวณัฐฐา     สินบ ารุง     โทรศัพท์    ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒     
e-mail : admin@lambert.ac.th       วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขา  บริหารการศึกษา 
 ๒.๕ ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

❍  บุคคลธรรมดา 
    นิติบุคคล 

❍  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท ❍  มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
❍  มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  ❍  มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) โรงเรียน 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 ๓.๑ ที่ตั้ง   ❍  กทม.      ภูมิภาค 

๓.๒ ลักษณะโรงเรียน 
       สามัญทั่วไป    ❍ สามัญศึกษาและ EP      ❍ EP       ❍  อิสลามศึกษา                  

                  ❍  การกุศล      ❍ การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
 ๓.๓ ระดับท่ีเปิดสอน 
      ❍ ปฐมวัย    ❍ปฐมวัย – ประถมศึกษา          ปฐมวัย – ม.ต้น 
       ❍ ปฐมวัย – ม.ปลาย  ❍ ประถมศึกษา             ❍ ประถมศึกษา – ม.ต้น 
     ❍ ประถมศึกษา – ม.ปลาย ❍ ม.ต้น    ❍ ม.ต้น – ม.ปลาย 
       ❍ ม.ปลาย    ❍ อ่ืนๆ 
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๑๒ 

 

๓.๔ จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสตูร/โครงการ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
เตรียมอนุบาล ๑   ๑ 
อนุบาล   ๙   ๙ 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖)     
มัธยมต้น (ม.๑-๓)     
มัธยมปลาย (ม. ๔-๖)     
อื่น ๆ .......................................     

รวม ๑๐   ๑๐ 
 

๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 
 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

 

จ านวนผู้เรียน 
ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล ๑๗ ๖     ๑๗ ๖ ๒๓ 
อนุบาล   ๑๒๘ ๙๗     ๑๒๘ ๙๗ ๒๒๕ 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖)          
มัธยมต้น (ม.๑-๓)          
มัธยมปลาย (ม. ๔-๖)          
อื่น ๆ .........................          

รวม ๑๔๕ ๑๐๓     ๑๔๕ ๑๐๓ ๒๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

๓.๖ จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ 

จ านวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องเรยีนรว่ม.  ๑ - - - - ๐.๔๐ 
๒. ผู้เรียนท่ีมภีาวะทุพโภชนาการ - - - - - - 
๓.  ผู้เรียนปัญญาเลิศ       

    ๓.๑  คณิตศาสตร ์ - - - - - - 
    ๓.๒  วิทยาศาสตร ์ - - - - - - 

    ๓.๓  ภาษาอังกฤษ - - - - - - 

     ๓.๔  ศิลปะ - - - - - - 

     ๓.๕ ภาษาไทย - - - - - - 

     ๓.๖  สังคมศึกษา - - - - - - 

     ๓.๗  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - - - - - - 
๔. ผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ         

     ๔.๑ ยากจน - - - - - - 

     ๔.๒ ด้อยโอกาส   - - - - - - 

    ๔.๓ อื่น ๆ (ระบุ).................................. - - - - - - 

๕. ผู้เรียนซ้ าช้ัน - - - - - - 
๖. ผู้เรียนที่ขาดเรยีนมากกว่าร้อยละ ๕ของเวลาเรยีน (วัน)   
    ตลอดปีการศึกษา 

- - - - - - 

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - - - - - 
๘. ผู้เรียนที่ท าช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน - - - - - - 
๙. ผู้เรียนท่ีอยู่ในภาวะเสีย่ง         

๙.๑  เอดส ์ - - - - - - 

๙.๒ ยาเสพติด - - - - - - 

๙.๓ ความรุนแรง - - - - - - 

๙.๔ พฤติกรรมกา้วร้าวตามค าวินจิฉัยของแพทย ์ - - - - - - 

 
๓.๗  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน  
       การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ๒๒๕   คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 ๓.๘ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๒๐๙  คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๘๘ 
 ๓.๙ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรี นาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ ๒๒๕ คน   
                 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๓..๑๐  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   ๒๒๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๓.๑๑ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๒๒๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๓.๑๒ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๒๒๕ คน                  
                   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐   



๑๔ 

 

 ๓.๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  
                   ๒๒๕ คน  คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๓.๑๔ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา    
                   ๒๒๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

๓.๑๕ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน 
         หลักสูตรสถานศึกษา ๒๒๕   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 

 ๓.๑๖ จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
      อ.๓  จ านวน   ๗๒   คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐   
        ป.๖  จ านวน.............-.......คน   คิดเป็นร้อยละ……-..…. 
  ม.๓  จ านวน.........-........คน  คิดเป็นร้อยละ……-.....   
       ม.๖  จ านวน.........-........คน  คิดเป็นร้อยละ……-....   
 ๓.๑๗     อัตราส่วนครู : นักเรียน =    ๑  : ๑๔         
    
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา (คน) 

 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

 
ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง  (เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 

ผู้รับใบอนญุาตและผู้จดัการ - ๑ - - ๑ ๖๕ ๗ 
ผู้อ านวยการ - ๑ - - ๑ ๖๐ ๑ 
รองผู้อ านวยการ - ๑ - - ๑ ๔๐ ๖ 
คร ู - ๑๐ - ๘ ๒ ๓๓ ๘ 
ครูพี่เลีย้ง - ๘ ๖ ๒ - ๒๔ ๓ 
ครูพิเศษ - - - - - - - 
ครูต่างประเทศ  ๑ - ๑ - ๓๐ ๔ 
สนับสนุนการสอน - - - - - - - 
นักการภารโรง ๒ ๒ ๒ - - ๓๑ ๕ 
คนขบัรถ - - - - - - - 
ยามรักษาความปลอดภัย ๑ - ๑ - - ๓๐ ๕ 

     จ านวนครูทีส่อนวิชาตรงเอก          ๑๐       คน        คิดเป็นร้อยละ   ๕๕.๕๕ 
     จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๘  คน     คิดเป็นร้อยละ   ๔๔.๔๔   

สาขาที่ขาดแคลนครู ❍ ภาษาไทย…-…คน ❍  คณิตศาสตร์…-…คน           ❍ วิทยาศาสตร์…-…คน   
  ❍ สังคมศึกษา…-….คน ❍  สุขศึกษา……-....คน          ❍  ศิลปศึกษา...-…...คน 
   ❍ การอาชีพฯ.…-...คน ❍   ภาษาต่างประเทศ.…-.  คน  ❍  คอมพิวเตอร์…-…คน   
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
  อาคารเรียน จ านวน  ๒  หลัง  อาคารประกอบ  ๑ หลัง  ส้วม  ๒  หลัง  สนามเด็กเล่น ๑ สนาม    
สนามฟุตบอล  ๑  สนาม  สนามบาสเก็ตบอล  ๒  สนาม  สนามแชร์บอล  ๑  สนาม   



๑๕ 

 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย)       

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนรายหัว) 

๑๒,๑๑๐,๐๔๖.๖๙ งบด าเนินการ / เงินเดือน 
ค่าจ้าง 

๑๙,๔๐๙,๐๑๘.๕๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๑๙,๐๔๓,๖๔๗.๑๐ งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ ๑๕,๗๔๙,๑๘๙.๙๓ 
รวมรายรับ ๓๑,๑๕๓,๖๙๓.๗๙ รวมรายจ่าย ๓๕,๒๐๓,๒๐๘.๔๓ 

 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๐ ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๙ ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
❍ รับราชการ   ❍ ค้าขาย    เกษตรกร 
❍ รับจ้าง   ❍ ไม่มีอาชีพ   ❍ อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

๗.๒ ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    
พุทธ   ❍คริสต์   ❍อิสลาม 
❍ฮินดู   ❍ซิกข์    ❍อ่ืน ๆ……………………….. 

๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    
❍ รับราชการ  ❍ ค้าขาย    เกษตรกร 
❍ รับจ้าง  ❍ ไม่มีอาชีพ   ❍ อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

 
๗.๔ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    
พุทธ   ❍คริสต์   ❍อิสลาม 
❍ฮินดู   ❍ซิกข์    ❍อ่ืน ๆ……………………….. 

๗.๕ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
 ๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีตามวัฒนธรรมไทย 
 
๘. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 ๘.๑  โอกาส /จุดแข็ง    
        - โรงเรียนมีแผนภูมิโครงสร้างบริหารงานที่มีมาตรฐาน สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัว 
    มีการกระจายอ านาจ และเอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษา 
   - มีสถานศึกษามีการบริหารงานร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
   - สถานศึกษามีกาบริหารหลักสูตรและการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
  - โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ืออกนวยทางการศึกษา   
  - บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม  
                   สื่อเทคโนโลยตีลอดจนความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 



๑๖ 

 

 
  - โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการและจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร 
                  ครูพนักงานได้อย่างทั่วถึง 
  - โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  - โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการท างานและการเรียนรู้    
  - โรงเรียนบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล และด าเนินงานตามระบบ PDCA มีแผนพัฒนา 
     ที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
  - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาองค์กรให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  - โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
  - ผู้บริหารสูงสุดเป็นนักบวช สงักัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี 
  - บุคลากรครูและนักเรียนมีสุขภาพและจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีน้ าใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
 
 ๘.๒  ข้อจ ากัด / จุดอ่อน 
   - การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
   - ความร่วมมือสู่ชุมชน ชุมชนสู่โรงเรียน ชุมชนสู่สังคม 
   - ระบบก าหนดกับติดตามการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรครู 

 - ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
 - วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชนไม่หลากหลาย 
 - การลาออกของครูสาระวิชาหลัก และลาออกก่อนจบปีการศึกษา ส่งผลให้เกิดปัญหา 
   ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 - การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 - กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่หลากหลาย 
 - การช าระค่าธรรมเนียมการเรียนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 - ไม่มีระบบการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีชัดเจน 
 - การให้ค าแนะน า ดูแลและรักษาวัสดุอุปกรณ์ไม่ชัดเจน 
 - การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนไม่คุ้มค่า 
 - ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 - การอบรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 - อิทธิพลจากสื่อในปัจจุบัน ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบในทางที่ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๗ 

 

๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๙.๑  โครงสร้างหลักสูตร 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตร   จุดหมายการศึกษาของการเรียนการสอนและผู้ที่เก่ียวข้อง กับ
การอบรมและเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรปฐมวัย  ดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖ 

ช่วงอายุ 
อายุต่ ากว่า ๓ ปี 
อายุ ๓ – ๕ ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณแ์ละจิตใจ 
 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปญัญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ี
แวดล้อมเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัว 
- สิ่งต่างๆ รอบตัว 
 

ระยะเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับอายุเด็กท่ีเริม่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา 

 
จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เท่ากับ    ๑,๒๐๐   ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ จุดเนน้พัฒนาผู้เรียนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ คือ 
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการออกก าลังกาย 
 

โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย  จัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ ได้
ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็น ๒ ส่วน คือ 

๑. ประสบการณ์ส าคัญ 
* ด้านร่างกาย    * ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
* ด้านสังคม    * ด้านสติปัญญา 

๒. สาระที่ควรเรียนรู้ 
  ๒.๑  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่าง หน้าตาของตน รู้จักอวัยวะต่าง ๆ 
และวิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี เรียนรู้ที่จะเล่นและท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองคนเดียว
หรือกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทที่ดี 

๒.๒  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราว
เกีย่วกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเก่ียวข้อง หรือมีโอกาสใกล้ชิด 
และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน 
  ๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะได้รู้จักสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ รวมท ั้งความเปลี่ยนแปลง
ของโลกท่ีแวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ 
  ๒.๔  สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เด็กควรจะได้รู้จักสิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่
ในชีวิตประจ าวันของเด็ก 
 
 



๑๘ 

 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด   ๖๔  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด   ๘๐๐  เล่ม การสืบค้นหนังสือและการ
ยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MAC ๒๐๐๒จ านวนนักเรียนที่ ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน          
เฉลี่ย   ๒๖๒  คน ต่อ ปี คิดเป็น ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด จ านวน ๑๓  ห้อง ได้แก่ 
  ห้องคอมพิวเตอร์   ๑ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๑ ห้อง 

ห้องวิทยาศาสตร์   ๑ ห้อง 
ห้องศิลปะ   ๑ ห้อง 

                     ห้องภูมิปัญญาไทย  ๑ ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี  ๑ ห้อง 
ห้องพยาบาล   ๑ ห้อง 
ห้องจริยธรรม   ๑ ห้อง 
ห้องพัฒนาการ   ๑ ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน  ๑ หอ้ง 
ห้องโสต    ๑ ห้อง 
ห้องอาเซียน   ๑ ห้อง 
 

 ๓) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมดจ านวน  ๑๑๐   เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 

๑.  ใช้ในการเรียนการสอน ๔๖   เครื่อง 
๒.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๕๐   เครื่อง 
๓.  ใช้ในการบริหาร ๔   เครื่อง 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๑. ห้องสมุด 
๒. ห้องสาระภาษาไทย 
๓.ห้องสาระคณิตศาสตร์ 
๔. ห้องสาระวิทยาศาสตร์  
๖. ห้องสาระภาษาต่างประเทศ  
๗. ห้องดนตรีไทย 
๘. ห้องนาฏศิลป์ 
๙. ห้องศิลปะ 
๑๐. ห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต 
๑๑. บ้านดิน 
๑๒. ห้องสาระพลศึกษาและสุขศึกษา 
๑๓. สวนสมุนไพร 
๑๔. สวนมะล ิ
๑๕. สวนสุขภาพ 
๑๖. สวนสาระภาษาอังกฤษ 
๑๗. สวนสาระคณิตศาสตร์ 
๑๘. สวนสาระวิทยาศาสตร์ 
๑๙. สวนสาระภาษาไทย 
๒๐.สวนยาง 
๒๑. เล้าหมู, เล้าเป็ด 
๒๒. โรงเพาะเห็ด 
๒๓. โรงสีข้าว 
๒๔. ห้องจริยะ 
๒๕. ห้องภาษา 
๒๖. ห้องภูมิปัญญา 
๒๗. ห้องอาเซียน 
๒๘. ห้องพิทธภัณฑ์ 
๓๐. โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ         

 
  
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี  
๒.วังสวนบ้านแก้ว  ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี   
๓. พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ต. จันทนิมิต อ. เมือง จ. จันทบุรี 
๔. ศูนย์บูรณาการสายใยชุมชน  ต. จันทนิมิต  อ.เมือง จ.จันทบุรี 
๕. วัดไผ่ล้อม ต. จันทนิมิต  อ. เมือง จ. จันทบุรี 
๖. วัดโบสถ์เมือง  ต. วัดใหม่  อ. เมือง จ. จันทบุร ี
๗. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 
๘.วัดพลับ  ต.บางกะจะ อ. เมือง  จ. จันทบุรี 
๙.วัดเขาสุกิม   ต. เขาบายศรี  อ.ท่าใหม่  จ. จันทบุรี 
๑๐.วัดตะกาดเง้า ต. ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี 
๑๑.วัดทองทั่ว   ต. คลองนารายณ์  อ. เมือง จ. จันทบุรี 
๑๒ .พุทธอุทยานวัดชากใหญ่  ต.พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี 
๑๓ .โบราณสถานค่ายเนินวง ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 
๑๔.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี  ต.บางกะจะ  อ.เมือง จ.จันทบุรี 
๑๕.ส านักงานโบราณคดีใต้น้ า  ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 
๑๖.คุกข้ีไก่  ต. ปากน้ าแหลมสิงห์  อ. แหลมสิงห์  จ. จันทบุรี 
๑๗. ตึกแดง  ต. ปากน้ าแหลมสิงห์ อ. แหลมสิงห์  จ. จันทบุรี 
๑๘.สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.  ระยอง 
๑๙. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  จ.ระยอง 
๒๐. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต. คลองขุด อ. ท่าใหม่  จ. จันทบุรี 
๒๑. ร้านป้าแกลบ ต. เขาบายศรี   อ. ท่าใหม่  จ. จันทบุรี 
๒๒. ห้างสรรพสินค้า Big C  , เทสโก้โลตัส ,แม็คโคร   อ. เมือง   จ. จันทบุรี  
๒๓. ตลาดขายดอกไม้ – ต้นไม้ ตลาดโพธิ์ทอง ต. ทางเกวียน อ. แกลง  จ. ระยอง 
๒๔. วัดนายายอาม  ต. นายายอาม   อ. นายายอาม  จ. จันทบุรี  
๒๕. บริษัทรัฐวิสาหกิจยางไทย  ต. นายายอาม  อ. นายายอาม  จ. จันทบุรี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
    ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 

ที ่
ภาคเรียนที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้เรื่อง 

๑. นางสาวจุรีย์                 มรรคเจริญ สับปะรดจากขวดนม 
๒. นางสาวชุตินันท์            ประกอบกิจ พวงกุนแจมะม่วงจากแป้งโด 
๓. นางสาววารินทร์            ดอกเดื่อ พวงกุนแจมะม่วงจากแป้งโด 
๔. นางภัคจิรา                  พวงมาลัย เต่าทองจากเมล็ดยาง 
๕. นางวราพร                   ศิรวิรรณ ทิชชูจากดอกมะลิ 
๖. นางสาวชมพูนุช             บ ารุงธรรม แมลงทับจากเปลือกถ่ัว 
๗. นางสาวปัทมา              ประถมวงษ์ สานปลาตะเพียนจากทางมะพร้าว 
๘. นางสาวชฌารัศมิ์           กลางใจ ท าพวงกุนแจมะม่วงจากแป้งโด 
๙. นางสาวสุทิศา              หนปูก ตุ๊กตาหุ่นนิ้วมือ 

 
 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ที ่ ประเภทความรู้  จ านวน (ครั้ง) 
๑. งานประดิษฐ์ ๙ 

รวม ๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๑๑. ผลงานดีเด่นในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 

๑.รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ในการประกวดกิจกรรม
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑  
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๒. รางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง 
ระยะเวลารับรองระหว่าง 
วันที่  ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖  
ถึง  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙    

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

๓. รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัย
และสุขอนามัยดี ประเภทถ้วยรางวัล 
  

โดยส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกรุงเทพมหานคร  
ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ประเภท/ชื่อ-นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
๑. นางธัญยธรณ์  พิพิธธนสุขสิน 

 
รางวัลเชิดชูเกียรติครูสอนนาน ๒๐ ป ี
วันครอบครัวรักการเขน ครั้งที่ ๑๖ 
 

 
โดยคณะรักกางเขน แห่ง  จันทบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
จังหวัด ปราจีนบุรี 

๑.นางสาวบาหยัน  คงทอง 
๒.นางสาวนิภาวัลย์  เพไร 

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสอนดีเด่น 
วันครอบครัวรักกางเขน ครั้งที่ ๑๖ 

โดยคณะรักกางเขน แห่ง  จันทบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
จงัหวัด ปราจีนบุรี 

๑.นางสาวจุรีย์  มรรคเจริญ 
 

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านอุทิศตน 
วันครอบครัวรักกางเขน ครั้งที่ ๑๔ 

โดยคณะรักกางเขน แห่ง  จันทบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
จังหวัด ปราจีนบุรี 

๑.นางสาวสมศิริกุล  หัวใจ รางวัลเชิดชูเกียรติด้านสร้างช่ือเสียง 
ให้กับโรงเรียน 
วันครอบครัวรักกางเขน ครั้งที่ ๑๔ 
 
 

โดยคณะรักกางเขน แห่ง  จันทบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
จังหวัด ปราจีนบุรี 

๑. นางสาวสุทิศา  หนูปก 
๒. นางสาววิไลวรรณ  คชบาง 

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 
รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” 
ประเภทวิชาชีพครู 

คุรุสภา เขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี  
เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙  
ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม  
 อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑. โครงการจดัประสบการณ ์ - เพื่อส่งเสริมใหค้รูใช้สื่อแลเทคโนโลยีที ่

  เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก 
- เพื่อให้เด็กมีความคดิรวบยอดเกีย่วกับ 
  สิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณก์าร 
  เรียนรู ้
- เพื่อส่งเสริมใหค้รไูด้ใช้แหล่งเรียนรู้ใน 
  โรงเรียนเป็นสื่อในการจดัประสบการณ ์
- เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง 
  วิทยาศาสตร ์
- เพื่อส่งเสริมใหค้รไูด้ใช้แหล่งเรียนรู้ใน  
  โรงเรียนเป็นสื่อในการจดัประสบการณ ์
-เพื่อส่งเสรมิทักษะกระบวนการทาง   
 วิทยาศาสตร ์

ประชุมคณะกรรมการเพื่อปฏิบตัิงาน 
- กิจกรรมผลิตสื่อ 
- กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงการ 
- กิจกรรมการเรียนแบบวิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 
 

๙๓.๒๑ 

๒. โครงการรักการอ่าน - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิด 
  ประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ 
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนสิัยรักการอา่น 
- ฝึกทักษะด้านการเขียนและการอ่าน 
  ส าหรับเด็กปฐมวัย 

- ประชุมคณะกรรมการที ่
  เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน 
- กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน 
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
 
 

๙๒.๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๔. โครงการส่งเสริมและปลูกฝัง

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้เด็กรู้จักเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี
- เพื่อให้เด็กด ารงชีวิตในสังคมระบอบ 
  ประชาธิปไตยไดเ้ป็นอย่างด ี
- เพื่อให้เด็กรู้จักเสียสระและบ าเพ็ญ 
  ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
- เพื่อให้นักเรียนไดม้ีส่วนร่วมท า 
  กิจกรรมการเลือกตั้ง 

- ประชุมคณะกรรมการที ่
  เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน 
- กิจกรรมการเลือกตั้ง 
  สภานักเรยีน 
- กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน 
 

๙๒.๘๕ 

๕. โครงการรวมพลังสร้างสรรค์
สุขภาพ 

- เพื่อให้เด็กเห็นความส าคญัของการดูแล 
  สุขภาพ 
- เพื่อให้โรงเรียนเห็นความส าคัญของการ 
  ออกก าลังกาย 
- เพื่อให้เด็กในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีร่างกาย 
  แข็งแรง 

- ประชุมคระกรรมการที่มสี่วน 
  เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ 
  ต่าง ๆ ให้ทุกคนได้รับทราบ 
- กิจกรรมเด็กไทยอนามยัด ี
- กิจกรรมส่งเสรมิทัศนด้านกีฬา 
- กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออก  
  ไร้ยุงลาย 

๙๒.๒๕ 

๖. โครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

- เพื่อบริการชุมชนใกล้เคียงในกรณีขอความ 
  ช่วยเหลือจากทางโรงเรยีน 
- เพื่อสร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพอันด ี
  ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองรวมทั้ง 
  หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
  ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  
   ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
- กิจกรรมปฐมนเิทศผู้ปกครอง 
- กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์ ล.พ.ล.  
  สู่ชุมชน 
- กิจกรรมยุวบัฑติ 

๙๒.๓๔ 

๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร ์

- เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะเคลื่อนไหว 
  ตามวัย 
- เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดตี่อศิลปวฒันธรรม 
  ของชาติ 
- เพื่อส่งพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
  ด าเนินกิจกรรม 
- กิจกรรมประกวดวาดภาพ 
  ระบายส ี
- กิจกรรมการเรียนดนตรีไทย 
- กิจกรรมนาฎศิลป ์

๙๒.๓๔ 

๘. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดภายในสถานศึกษา 

- เพื่อให้บุคลากรและนักเรยีนได้เห็นถึงโทษ 
  ของยาเสพติด 
- เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักการหลีกเลี่ยงจากสิ่ง 
  เสพติดและรูจ้ักดูแลบุคคลรอบขา้งให้ 
  ห่างไกลจากยาเสพตดิ 

- ประชุมคณะกรรมการ 
  ด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที ่
  เกี่ยวข้อง 

๙๒.๓๕ 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๙. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์

โรงเรียนคาทอลิก 
- เพื่อส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนบรรลุผลตาม 
  เป้าหมาย วิสยัทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น 
  ของสถานศึกษา 
- เพื่อพัฒนาคุณลักษณะพฤติกรรมของครู 
  และผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดย 
  ยึดแบบคุณธรรมของพระสังฆราชลัมแบรต ์
  เดอ ลา ม็อต 
- เพื่อสร้างบรรยากาศในการด าเนนิชีวิตมี
คุณธรรม มีค่านยิมที่ถูกต้องตามแบบฉบับ 
ของพระสังฆราชลมัแบรต์ เดอ ลา ม็อต 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
  ด าเนินงาน 
- กิจกรรมต่าง ๆ ในฝา่ยเพื่อ 
  ส่งเสริมในการท ากิจกรรม 
  ทางด้านอัตลักษณ์ร่วมกัน 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรยีน 
- กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศ 
  ส่งเสริมอตัลักษณ ์
- กิจกรรมพัฒนาลักษณะผู้เรียน 
  ตามอัตลักณ์ของโรงเรยีน 
- กิจกรรมพัฒนาคณุภาพดา้น 
  เอกลักษณ์ของโรงเรยีน 

๙๒.๙๒ 

๑๐. โครงการปลูกฝังคณุธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีด ี

- เพื่อให้เด็กไดรู้้จักหน้าท่ีของตนเอง  
  รู้จักให้เกรียตผิู้อื่น กล้าแสดงออกในทางที่ 
  ถูกต้อง 
- เพื่อแสดงความจงรักภักดี และส านึกใน 
   พระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็ 
   พระเจ้าอยู่หัวและสมเดจ็พระนางเจ้า 
   พระบรมราชินีนาถ 
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กมคีวามกตญัญตู่อผู ้
  มีพระคุณ 
- เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได ้
  มีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 
- ให้เด็กไดรู้้จักการประหยดั อดออม   
  มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 
- เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ตาม 
  หลักสูตรและตามอตัลักษณ์ของโรงเรียน 
- เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประเพณตี่าง ๆ ที่ได ้
  สืบทอดกันมา 

- ประชุมคณะกรรมการ 
  ด าเนินงาน 
- ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  
- กิจกรรมรูจ้ักออม...ก่อสุข 
  ทุกสถาน 
- กิจกรรมน้อมร าลึก เทิดทูน 
  พระคุณคร ู
- กิจกรรมเด็กดีมีกตัญญรูู้คณุแม ่
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมพุทธรักษา บูชาพ่อ 
- กิจกรรมมหศัจรรย์วันเด็ก 
- กิจกรรมค่ายแสงธรรมน าทาง 

๙๓.๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๑. โครงการวันส าคัญทางศาสนา - เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับเด็กใหเ้ห็นคุณค่า   

  และมีความภาคภมูิในความเป็นไทย 
- เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก 
  และเยาวชนเพื่อน าไปเป็นหลักในการ 
  ด าเนินชีวิต 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
  ด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างท่ี 
  เกี่ยวข้อง 

๙๓.๑๓  
 

๑๒. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

- เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมรีะเบียบ 
  วินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ 
  อย่างถูกต้อง 
- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมอืงดี  
  มีคุณธรรมจรยิธรรมและสามารถด ารงชีวิต 
  อยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องและมคีวามสุข 
- เพื่อให้นักเรียนรู้กฎระเบยีบจราจร  
- เพื่อสร้างความเชื่อมันและความศรัทธา 
  ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
  ด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างท่ี 
  เกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมระเบียบวินัยดี เสริม 
  ศักดิ์ศรีลูกลัมแบรต์ฯ 
- กิจกรรมส่งเสรมิสวสัดภิาพ 
  และความปลอดภยัของ 
  นักเรียน 
 

๙๓.๘๒ 

๑๓. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี
และภมูิทัศน ์

- เพื่อให้โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมทาง 
  กายภาพที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มี 
  บรรยากาศทีส่่งเสริมการเรียนรู้และ 
  ส่งเสริมคุณธรรม 
- เพื่อให้อาคารสถานท่ีมีความมั่นคง  
  ปลอดภัย  จากอุบัตเิหตุ  และอุบัติภัย  
  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ใน 
  สภาพการใช้ไดด้ ี
- ครูและผู้เรยีนมสี่วนร่วมฟื้นฟูอนรุักษ์และ 
  บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมและอาคาร 
  สถานท่ีและมสี่วนร่วมในการดูแลรักษา 
  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

- ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย 
  เพื่อด าเนินงาน 
- กิจกรรม ล.พ.ล. ร่วม 
  สร้างสรรค์รักษ์วิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมห้องเรยีนสะอาด  
  บรรยากาศวิชาการ 
 

๙๓.๗๙ 

๑๔. โครงการ ล.พ.ล. มุ่งเรียนรูสู้่หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

- เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีกิจกรรมการเรยีนรู้ 
  ที่หลากหลายและมีความตระหนกัน้อมน า 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ใน 
  ชีวิตประจ าวัน 
- เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะของการ 
  ประกอบอาชีพและมีทัศนคติที่ดตี่ออาชีพ 
  สุจริต 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
   ด าเนินงาน 
- กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้าง 
  การเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
- กิจกรรมตลาดนดัเสริมสร้าง 
  การเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
 

๙๓.๑๑ 

๑๕. โครงการจติอาสาเพิ่มคณุค่า
ความเป็นมนุษย ์

- เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนา 
  และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
  คุณภาพสูงขึ้น 
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์  
- เพื่อให้เด็กมีการวางแผนการท างานร่วมกัน 
  มีความคิดสร้างสรรค์  

- ประชุมและวางแผนในการ 
   ด าเนินงาน 
- จัดท าตัวเสนอโครงการเพื่อขอ  
   อนุมัติ 
- กิจกรรมปันน้ าใจเพื่อสร้าง 
  รอยยิ้มแดผู่้ด้อยโอกาส 

๙๓.๕๕ 

 



๒๘ 

 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๖. โครงการปลุกพลังจิตชีวิตคร ู - เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู 

- เพื่อให้บุคลากรรูเ้ท่าทันและเตรยีมความ 
  พร้อมในการเปลีย่นแปลงด้านตา่ง ๆ  

- ประชุมคณะกรรมการที ่
  เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินงานและเสนอโครงการ 
  ต่อผู้บริหารโรงเรียน 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้  
  คุณธรรมและจรรยาบรรณ 
  วิชาชีพครู 
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
  พัฒนาศักยภาพคร ู

๙๓.๕๕ 

๑๗. โครงการบ ารุงขวัญเสริมสร้าง
ก าลังใจ 

- เพื่อให้บุคลากรครมูีความพึงพอใจ มีขวัญ 
  ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที ่
- เพื่อให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการ 
  ท างานในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศกัยภาพ 
- เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันอันดีต่อ 
  สถาบัน 

- ประชุมคณะกรรมการที ่
   เกี่ยวข้อง 
- จัดท าตัวเสนอโครงการเพื่อท า 
   การขออนุมัติ 
- กิจกรรมครดูีศรลีัมแบรต ์
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว 
  ครูลัมแบรต ์

๙๓.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
       ระดับการศึกษาปฐมวัย    

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ระดบัคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย      

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  และเกิดประสิทธิผล 

 
 

   

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  
                  และเกิดประสิทธิผล 

 
 

   

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่  ๘  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
                  ตามที่กฏกระทรวงก าหนด                

 
 

   

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา 
                  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

     

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  
                    และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

ยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
    โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสอง เมื่อวันที่ ๑ ถึง       
วันที่ ๓ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ด้าน คือ 
ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑.๑ ระดบัการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๓.๖๗ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมสีุขนิสัย สขุภาพกาย และสุขภาพจติที่ด ี ๓.๕๖ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๘ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และการ

เคลื่อนไหว     ๓.๕๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดแก้ปญัหา มี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์  ๓.๔๒ ด ี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน ๓.๕๗ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๙ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  รักการอ่านและพัฒนาตนเอง ๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนเล่น/ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และชื่นชมใน

ผลงานของตนเอง ๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

ด้านครู       

มาตรฐานท่ี ๘  ครูมีคณุวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ ๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓.๕๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๕ ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหาร
จัดการ ๓.๗๘ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๙ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ๓.๓๐ ด ี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓.๕๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลกัสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและทอ้งถิ่น 
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับคุณภาพ ดีมาก    
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 

          จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 - พัฒนาการจัดเก็บแฟ้มพัฒนาครู ให้เป็นระบบและมีรูปแบบเดียวกัน 

- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการก าหนดหลักสูตร การจัดท า 



๓๑ 

 

  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการก าหนด มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
- จัดท ามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาให้สมบูรณ์มากขึ้น 

            จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 - ติดตาม ประเมินผลกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 - ศึกษาเทคนิคการสอนแบบใหม่เพ่ือน ามาปรับใช้ 
  - จัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดแบบต่างๆ 
  - สร้างครูแกนน าให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
  - ควรมีการนิเทศ/ ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานของครู 
  - ส่งเสริมให้นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อย่างสม่ าเสมอ 

- ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกตามความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ คิดวิเคราะห์ มีความคิดรวบยอด       
  - เพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาในการประเมินพัฒนาการ 
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสังเกตและส ารวจ 
 - การจัดท าหลักสูตรกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ผู้เรียนให้ชัดเจน 
 - ท าสื่อรูปแบบการจัดประสบการณ์เพ่ือให้ครูศึกษา 
 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    สภาพของปัญหาของสถานศึกษา 
 ๑.   ผู้ปกครองมีภาระงานไม่สามารถดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชดิ 
 ๒. นโยบายการสนับสนุนทางการศึกษาของรัฐบาลที่ไม่แน่นอนและไม่ต่อเนื่อง 
  ๓. การพัฒนาของโรงเรียนที่เป็นของรัฐได้งบประมาณจากรัฐสูงกว่าโรงเรียนเอกชน จึงมีการปรับ 
          คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 
 ๔. การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและเฉพาะทางมีตัวเลือกน้อย เนื่องจากต้องแข่งขันกับการ 
           สรรหาบุคลากรของโรงเรียนในภาครัฐ 
 
 จุดเด่นของสถานศึกษา 
  ด้านครู  
  ๑. จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
  ๒. ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
      ๓. สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
      ๔. รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
    ๕. วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๖. น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
  ๗. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
      ๘. จดักิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
      ๙. ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 

- เสนอให้พัฒนาและเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะ   
  การให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี   
  พัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมในการศึกษาและเรียนรู้ในระดับสูงมาก   
  ขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 



๓๒ 

 

    ๑๐. น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
    ๑๑. พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
    ๑๒.  มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๓. มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
  ๑๔. มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
    ๑๕. มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
  ๑๖. มีความตั้งใจและมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
  ๑๗. มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
  ๑๘. เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 
  ๑๙.  พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
  ๒๐. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 
 
ด้านผู้บริหาร 
   ๑. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
  ๒. มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าทั้งด้านวิชาการและการบริหาร 
  ๓. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
   ๔. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ๕. มีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๖. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
   ๗. ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
  ๘. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
  ๙. บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจ 
 ๑๐. บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๑. มีความเป็นประชาธิปไตย 
 ๑๒. ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  
ด้านผู้เรียน 
   ๑. ปฎิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 

๒.  มีความขยัน อดทน รอบคอบ 
 ๓. มีจิตใจเอ้ืออาทร เมตตากรุณา เสียสละ และกตัญญู 
 ๔.  มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
 ๕.  มีสัมมาคารวะ ตามแบบวัฒนธรรมไทย 
 ๖.  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 ๗.   ทานอาหารมีประโยชน์ มีสุขลักษณะที่ดี 
 ๘.   มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๙.   ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ กีฬา และศิลปะ 
๑๐ .เข้าใจพิษภัยและห่างไกลยาเสพติด 
 ๑๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
 ๑๒ .มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 



๓๓ 

 

 ๑๓. มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๑๔. รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท างานเป็นทีม 
๑๕. กระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน 
 ๑๖. มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง กล้าแสดงออก 
 

 ด้านสถานศึกษา 
  ๑.  ระบบการบริหารจัดการดี พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  การบริหารงานงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  ๓.  มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
  ๔.  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๕.  มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
  ๖.  มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
  ๗.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
  ๘.  ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรม 
  ๙. ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
 ๑๐.ได้รับความร่วมมือ ยอมรับ สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
 ๑๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 
 ๑๒. การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ ความต้องการของผู้เรียน 
 ๑๓. น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการการเรียนการสอน 
 ๑๔. ส่งเสริม กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
 ๑๕. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
 ๑๖. จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
 ๑๗. ส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
 ๑๘. มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๑๙. มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
 ๒๐. มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
 ๒๑. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒๒. วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒๓. มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๒๔. จดัหลักสูตรท้องถิ่น 
 ๒๕. มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
 ๒๖. มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 ๒๗. มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
 ๒๘. ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN มีจอLCD ทุกห้อง 
 ๒๙. อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 
 
 
 
 



๓๔ 

 

จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
ด้านคร ู
๑. ใช้วิธสีอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค ์
๒. ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 
๓. เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
๔. ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
๕. ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 
๖. ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 
 
ด้านผู้บริหาร 
๑. พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
ด้านผู้เรียน 
๑. ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
๒. พัฒนาทักษะในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
๓. การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
๔. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
๕. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/ การงาน    
    อาชีพ/คอมพิวเตอร์ 
     
ด้านสถานศึกษา 
๑. การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๒. พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
๓. การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
๔. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
๕. ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
๖. จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
    โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันที่๑๘ ถึง       
วันที่ ๒๐ เดือนกุมภพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ กลุ่ม คือ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมผลการประเมินโดยภาพรวมตามกลุ่มตัว
บ่งชี้เป็นตารางดังต่อไปนี้ 

๑๔.๑.๑ ระดบัการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย) 
น้ าหนัก คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการทางดา้นร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ เด็กมีพัฒนาด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดมีาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้นเด็ก 
               เป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนา 
               สถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประเมินคณุภาพภายใน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์  
              พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
                ของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
                รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป   ใช่        ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้   ใช่     ไม่ใช่ 
 ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่        ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

             สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

 จุดเด่น 
  
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย   มีพัฒนาการด้านอามรมณ์และจิตใจสมวัย มีพัฒนาการด้านสังคม
สมวัย มีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย และมีความพร้อมในการศึกษาในขั้นต่อไป 
สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา โดยผู้เรียนปฏิบัติผ่านโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก โครงการปลูกฝังคุณธรรม และ
โครงการวันส าคัญทางศาสนา จนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน มีอัตลักษณ์ คือ “มีความรอบคอบ ความัธยัสถ์ ความกล้าหาญ 
และความยุติธรรม” ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย” มีผลต่อการด าเนินงาน        
โครงการ ล.พ.ล. มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าร่วมและปฏิบัติตามความถนัด
และสนใจในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ/ที่เหลือใช้ ในแต่ละกิจกรรมได้เชิญผู้ปกครองและภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง (World Class Standard Kindergarten Under The Sufficiency  Economy Principles 
Project) 
 ๒. ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
   ผู้บริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาสมวัยในระดับที่ดีมาก มีคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ คือ ความรอบคอบ ความมัธยัสถ์ ความกล้าหาญ                 
และความยุติธรรม  มีความโดดเด่นเรื่อง การไหว้สวย ครูปฐมวัยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้บริหารที่มีผลงานเป็นแบบอย่างได้ในโครงการเรื่องเล่า “บทเรียนความส าเร็จในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
จัดการเรียนรู้” ได้รับโล่เกียรติคุณจิตอาสาเป็นผู้เสียสละช่วยกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
และเยาวชน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทวิชาชีพบริหารสถานศึกษา ได้นับรางวัลดีเด่นในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือ/ได้รับตราพระราชทาน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา มีการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว มีการส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติและพัฒนาการเด็ก 
 ๔. ด้านการประดันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ไม่มี 

๒. ด้านการบริหารการศึกษา  
 ไม่มี 
 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ไม่มี 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 
 



๓๗ 

 

โอกาส 
  ๑. สถานศึกษาตั้งอยู่ในเมือง ใกล้สถานที่ราชการ  โรงพยาบาล หน่วยงายอ่ืน ๆ ปลอดภัยต่อยาเสพติดแหล่งเริงรมย์ 
แหล่งการพนัน  และแหล่งมอมเมาเยาวชน มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดโปร่ง ไม่แออัดมีบรรยากาศร่มรื่น 
  ๒. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ 
   ๓. มีการคมนาคมที่สะดวก มีรถรับจ้าง รถประจ าทางผ่าน มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
อุปสรรค 
  ๑. ผู้ปกครองมีภาระงานมากไม่สามารถดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
  ๒. นโยบายสนับสนุนทางการศึกษาของรัฐบาลไม่แน่นอน และไม่ต่อเนื่อง 
  ๓. การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและเฉพาะทางมีตัวเลือกน้อย เนื่องจากต้องแข่งขันกับการสรรหาบุคลากรของ
โรงเรียนในภาครัฐ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
   ๑) สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมด้านร่างกายอย่างเป็นระบบ อยู่
แล้ว แต่ครูควรก ากับดูแลเด็กในเรื่องของความสะอาดของเล็บมือ ล้างมือให้สะอาดและถูกวิธีด้วยสบู่หรือน้ ายาส าหรับ
ล้างมือ และเช็ดด้วยผ้าสะอาดทุกครั้ง 
  ๒) สถานศึกษามีการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านอารมณ์ละจิตใจอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว โดยจัด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์ มีกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี  กิจกรรมเรียนดนตรี
ไทย กิจกรรมเรียนนาฏศิลป์ กิจกรรมแสดงบนเวทีในวันส าคัญต่าง ๆ ครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
สร้างสรรค์ สถานศึกษาจึงควรธ ารงรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป 
  ๓) สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาการด้านสังคมสมวัยอย่างเป็นระบบอยู่
แล้ว แต่ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับการพัฒนาการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีและกล้าแสดงออก โดยจัดให้เด็กได้ฝึกการ
วางแผนในการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการแสดงความคิดเห็น  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน บอกการตัดสินใจของตนเอง
ด้วยเหตุผล ด้วยผล และยอมรับมติเสียงข้างมาก 
  ๔) สถานศึกษามีการพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัยอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว แต่ครูควร
ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ โดยสร้างสรรค์ผ่านผลงานด้านศิลปะอย่างอิสระแทนการท าตาม
แบบที่ครูก าหนดให้ เช่น วาดภาพตามจิตนาการประกอบเสียงเพ่ือสร้างสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน วาดภาพจาก
การฟังนิทาน ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุที่เด็กเป็นผู้เลือกเอง เป็นต้น 
   ๕) สถานศึกษามีการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว แต่ครูควร
บันทึกสรุปผลพัฒนาการเด็กในสิ้นปีการเป็นรายบุคคลให้ละเอียดชัดเจนว่าเด็กแต่ละคนมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาหรือมี
ความสามารถพิเศษอย่างไรบ้าง ก่อนส่งต่อข้อมูลให้ครูในชั้นต่อไปได้ศึกษาข้อมูลเบื่อต้นของเด็กเป็นรายบุคคล และ
วางแผนในการพัฒนาตามความสามารถและแตกต่างของเด็ก 
   ๖) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษาอยู่แล้ว โดยเน้นผู้เรียนปฏิบัติผ่านโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และโครงการวันส าคัญทางศาสนา จนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน มีอัตลักษณ์ คือ มีความรอบคอบ 
ความมัธยัสถ์ ความกล้าหาญ และความยุติธรรม จึงควรธ ารงรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป 
   ๗) สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอยู่แล้ว 
แต่เพ่ือให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของผู้เรียน จึงควรขยายค าจ ากัดความด้านอัตลักษณ์ คือ “ไหว้สวย” 
ให้กว้างขวางและโดดเด่นมากข้ึน  



๓๘ 

 

   ๘) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาที่ดีอยู่แล้วแต่ควร
ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนของภาระงานให้เด็กใช้ประบวนการกลุ่มลงมือปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ เช่น การเพ่ิม
ปริมาณแปลงปลูกผักสวนครัวเพ่ืออาหารกลางวัน เลี้ยงเป็ด และหมูหลุม เป็นต้น ตลอดจนประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง และวิทยากรภูมิปัญญา ในการดูแลช่วยเหลือเด็กให้เกิดการเรียนรู้ 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ๑) สถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วแต่เนื่องจากอาคาร
เรียนเป็นตึกสามชั้นและมีเด็กจ านวนมาก สถานศึกษาจึงควรค านึงถึงความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เช่น ก าหนดจุด   
รวมพล และวางแผนการซ้อมการหนีไฟให้เด็กได้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมา 
 
   ๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิ รูป
การศึกษาอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว  ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาสมวัยใน
ระดับที่ดีมาก มีคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ คือ ความรอบครอบ ความมัธยัสถ์ ความกล้าหาญ และความยุติธรรม มี
ความโดดเด่นเรื่อง การไหว้สวย ครูปฐมวัยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารได้รับ
รางวัลผู้บริหารที่มีผลงานเป็นแบบอย่างได้ในโครงการเรื่องเล่า “บทเรียนความส าเร็จในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดการเรียนรู้” ได้รับโล่เกียรติคุณจิตอาสาเป็นผู้เสียสละช่วยกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษาและเยาวชน ได้รับโล่รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทวิชาชีพบริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น
ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ/ได้รับตราพระราชทาน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” จึง
ควรธ ารงรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป 
 ๓. ด้านการจัดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างมีประสิทธิผลอยู่แล้ว  แต่ควรให้ความรู้ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องกระบวนประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ต้นสังกัดควรให้การ
ดูแลเยี่ยมเยียน ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา และให้ก าลังใจสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี ( Good  Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  
 โครงการ ล.พ.ล. มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย กิจกรรมบูรณาการ
เสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง และกิจกรรมตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง เปิดโอกาสให้
เด็กเข้าร่วมและปฏิบัติตามความถนัดและสนใจในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ/ที่เหลือใช้ ในแต่ละกิจกรรม
ได้เชิญผู้ปกครองและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นวิทยากร ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากลในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (World Class Standard Kindergarten Under The 
Sufficiency  Economy Principles Project) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

   บทท่ี ๒      
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา เน้นการบริหารเกิดดุลและเป็น
ระบบตลอดจนมีทิศทางที่ชัดเจน โดยใช้เทคนิคการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม และใช้วงจรการบริหารคุณภาพของ      
เอ็ดวาร์ด เดมม่ิง (Deming Cycle – PDCA) เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ บังเกิด
ผลสูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สมดุลและมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
สามารถจัดการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง อันจะเกิดประโยชน์แก่ทุกส่วน
และสามารถท าให้การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย 
 

๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมให้ผู้เรียนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
กลยุทธ์ที่ ๒  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๓  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมให้ผู้เรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
กลยุทธ์ที่ ๔  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้       
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจักการศึกษา  
                                ปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ช้าในการจัดประสบการณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา   
                      ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับ 
                                ความแตกต่างระหว่างบุคคล 



๔๐ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือการวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง 
   หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก้ผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ส่งเสริมให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลใน  
             การปรับการจัดประสบการณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ส่งเสริมให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙  ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือให้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
                                 
กลยุทธ์ที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจักการศึกษาปฐมวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา 
   เด็กปฐมวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล        
                               หรอืการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา  
                                คณุภาพสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ส่งเสริมให้ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด 
   การศึกษาปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
       
กลยุทธ์ที่ ๗  แนวทางการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง   
                               มีประสิทธิผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด 

  การศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการ 
  จัดการศึกษาปฐมวัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมให้สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ 
            ท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมให้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 
กลยุทธ์ที่ ๘  สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ                               
                               สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



๔๑ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร     
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมให้สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงาน  
             คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ 
   วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
   ภายใน 
กลยุทธ์ที่ ๙  สถานศึกษามาตรการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ  
             บุคลากรในสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา    
             ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ          
                  การศึกษาปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม                       
เป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้า 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ  
                  คุณภาพให้สูงข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย 
   เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

๓. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการรวมพลังสร้างสรรค ์
   สุขภาพ 

- กิจกรรมเด็กไทยอนามัยดี  
- กิจกรรมส่งเสริมทัศนด้านกีฬา 
- กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออก 

ไร้ยุงลาย 
 

๑.เพื่อให้นักเรียนเห็น 
   ความส าคัญและสามารถ  
   ดูแลสุขภาพร่างกายได ้
๒. เพื่อให้นักเรียนใน 
    โรงเรียนเห็นความส าคัญ 
    ของการออกก าลังกาย 
    อย่างสม่ าเสมอ 
๓. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรยีน   
    มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 

๑.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนได้รับ 
   การเฝ้าระวัง 
๒.นักเรียนช้ันปฐมวัยปีท่ี  
  ๑- ๓ ร้อยละ ๙๒ มีน้ าหนัก   
  ส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐาน  
  ของกรมอนามัย 

๓. นักเรียนช้ันปฐมวัยปีท่ี  
   ๑- ๓ ร้อยละ ๙๒ มีสุขภาพ   
   อนามัยที่สมบูรณ์และ 
   ปฏิบัติตามสุขบัญญัต ิ

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ – ๔ 

 

๒. งานประเมินผลพัฒนาการ ๑.เพื่อให้ครมูีการประเมินผล 
  พัฒนาการของผู้เรียนเป็น 
   รายบุคคล 
๒. เพื่อใหค้รไูด้มีข้อมลูเพื่อ 
    ส่งต่อรายงานพัฒนาการของ 
    ผู้เรียนในระดับชั้นต่อไป 
 

๑. นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่  
  ๑-๓  ร้อยละ ๙๒ ไดร้ับการ    
  ประเมินพัฒนาการรายบคุคล 

๒. นักเรียนมีพัฒนาการ 
    เหมาะสมตามวัย ร้อยละ ๙๒ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ – ๔ 
มาตรฐานที ่๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ – ๔ 
มาตรฐานที๕่ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ 

๓.โครงการรณรงค์ป้องกัน 
   สิ่งเสพติดภายในสถานศึกษา 

๑.เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน 
   ได้เห็นถึงโทษของยาเสพตดิ 
๒.เพื่อให้นักเรยีนรู้จักการ 
   หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและ 
   รู้จักดูแลบุคคลรอบข้างให ้
   ห่างไกลจากยาเสพตดิ 

๑.นักเรยีนระดับชั้นปฐมวัยปีท่ี  
   ๑-๓ ร้อยละ ๙๒  มีสุขภาพ 
   กายและสุขภาพจิต ที่สมบูรณ ์
   และแข็งแรง รู้จักหลีกเลี่ยง 
   จากสิ่งเสพติด 

 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
     
 



๔๓ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. กิจกรรมยุวบณัฑิต 
 

๑.เพื่อให้นักเรียนเกิดความ 
   ภาคภูมิใจในความส าเรจ็เบื้องตน้ 
   เพื่อก้าวสู่ความส าเร็จที่สูงข้ึนตอ่ไป 
๒. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและ 
    ความหวงแหนในสถาบันการศกึษา 
    ของตน 
๓. เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่าง 
    บ้าน โรงเรยีน และชุมชน 

๑.  เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๓ 
    ร้อยละ ๙๒ เข้าร่วมโครงการ 
๒. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๓  
   ร้อยละ ๙๒ มีความภาคภูมิใจกับ 
   ความส าเรจ็ของตนเองและ 
   สามารถศึกษาต่อในช้ันต่อไปได ้
   อย่างมีคุณภาพ 
๓. ครูและผู้ปกครองมีความ  
    สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ 

๒.โครงการส่งเสรมิและพัฒนา 
   ศักยภาพด้านสุนทรยีศาสตร ์
      - กิจกรรมวาดภาพระบายส ี
      - กิจกรรมดนตรีไทย 
      - กิจกรรมนาฏศลิป ์
         

๑. เพื่อสร้างเสริมลักษณะนสิัยให้เด็กมี    
    พฤติกรรมอันดีงามที่พึงประสงค์มี 
    ความช่ืนชมศิลปะ ดนตร ี
๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดตี่อ 
    ศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ
๓. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
    ทั้ง  ๔ ด้าน 
     
 

๑. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ 
    ร้อยละ ๙๒ ไดเ้ข้าร่วมโครงการ 
๒. เด็กร้อยละ ๙๒ มีการมีความ     
    ช่ืนชมศิลปะ ดนตรีเคลื่อนไหว 
    ส่วนต่างๆ ของร่างกายได ้
    เหมาะสมกับวยั 
๓. เด็กร้อยละ ๙๒ ได้พัฒนา 
    ความสามารถของตนเองได้อยา่ง 
    เต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการส่งเสรมิระเบียบ  
    วินัยและคุณลักษณะที่   
    พึงประสงค์ 
- กิจกรรมระเบียบวินัยเสริม 
  ศักดิ์ศรีลูกลัมแบรต์  ฯ 
- กิจกรรมสวสัดิภ์าพและ 
  ความปลอดภยัของนักเรียน 
 
 

๑.เพื่อปลูกฝังเด็กให้มีวินยั รับผดิชอบ  
   เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู 
    อาจารย์ 
๒. เพื่อปลูกฝังเด็กให้มีความซื่อสตัย์   
    สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
๓. เพื่อปลูกฝังเด็กให้เล่นและท างาน 
    ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข 
๔. เพื่อปลูกฝังเด็กประพฤติตนตาม   
    วัฒนธรรมไทยและศาสนา 
    ที่ตนนับถือ 

๑. เด็กปฐมวัยปีที่ ๑-๓เข้าร่วมโครงการ 
๒. เด็กร้อยละ ๙๒ มีวินัย รับผิดชอบ   
    เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครู 
    อาจารย์เพื่อปลูกฝังเด็กให้มีความ    
    ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
๓. เด็กร้อยละ ๙๒ ให้เล่นและท างาน 
    ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข 
๔. เด็กร้อยละ ๙๒ ประพฤตตินตาม 
    วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ – ๔ 

 
 

 

๒.โครงการปลูกฝังคุณธรรม   
    สร้างจิตส านึกท่ีด ี
   - กิจกรรมน้อมร าลึก   
     เทิดทูนพระคุณคร ู
   - กิจกรรมเด็กดมีี  
     กตัญญูรู้คุณแม ่
   - กิจกรรมเปลวเทยีน 
     แห่งธรรมน าชีวิต 
    
 
 
 
 

๑.เพื่อปลูกจติส านึกให้นักเรียนมีความ  
   กตัญญูต่อผูม้ีพระคณุ    และบ าเพ็ญ 
   ตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครวั   
   โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและ 
   ประเทศชาติด้วยจติสาธารณะ 
๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม   จรยิธรรม    
    ให้นักเรียนรู้จักน าหลักธรรมค าสอน 
    ทางศาสนาท่ีตนนับถือมาประพฤติ 
    ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในวิถี   
    ชีวิตประจ าวันได้อย่างมคีวามสขุ 
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักประหยดั  
    อดออมและใช้ชีวิตที่พอเพียง 

๑.เด็กปฐมวัยปีที่ ๑-๓เข้าร่วมโครงการ 
๒.นักเรยีนระดับชั้นปฐมวัยปีท่ี ๑-๓  
    ร้อยละ ๙๒ มีคณุธรรม จริยธรรม  ม ี
    ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้จกั 
    บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักน า 
    หลักธรรมค าสอนมาปฏิบัติและมีจิต 
    สาธารณะเพื่อผู้อื่น 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๔ 

 

๓.โครงการวันส าคัญ 
    ทางศาสนา 
   - กิจกรรมวันเกิดแม่พระ 
   - กิจกรรมวันลอยกระทง 
   - กิจกรรม Santa Festival 
   - กิจกรรมเปลวเทยีนแห่ง 
     ธรรมน าชีวิต 

๑. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสตัย์  
   สุจริต รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปนั   
   ผู้อื่น 
๒. เพื่อปลูกฝังให้เด็กประพฤติตนตาม 
    วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ 
     ตนเองนับถือ 

๑. เด็กร้อยละ ๙๒ มีความซื่อสัตยส์ุจรติ  
    รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น 
๒. เด็กร้อยละ ๙๒ ประพฤตตินตาม 
    วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ 
     ตนนับถือ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนาการจดั   
   ประสบการณ ์
- กิจกรรมการเรียนรู ้
  แบบโครงการ 
- กิจกรรมเรียนรู้นอก  
  ห้องเรียน 
- กิจกรรมการเรียนรู ้
  วิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมผลิตสื่อการสอน 

 
 

๑.เพื่อให้นักเรยีนได้เรยีนรู้จาก 
   ประสบการณ์ ท่ีหลากหลาย 
   ในรูปแบบโครงการและ  
   โครงงานในห้องเรียน 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะใน 
   การแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
   และสามารถถ่ายทอดความรู ้
   ให้กับผู้อื่นได ้
๓.เพื่อนักเรยีนจะไดร้ับความรู้ที่ 
   หลากหลายจากแหล่งเรียนรู ้
   ภายในโรงเรียน 
๔.เพื่อให้นักเรยีนได้รับการจัด 
   กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

๑. เด็กร้อยละ ๙๒  ได้เรียนรู้จาก  
    กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 
     และมีการจัดท าโครงงาน 
     ในห้องเรียน 
๒. เด็กร้อยละ ๙๒ นักเรียนได้   
    เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน 
     โรงเรียน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๒ มีการใช้    
    กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
    ในการเรียนรู ้
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ – ๕ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ 

๒.โครงการรักการอ่าน 
  - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
 
 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จักใช้ 
   เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย 
   การอ่านหนังสือ 
๒.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสยั 
   รักการอ่าน 

 

 

๑. เด็กปฐมวัยปีที่ ๑-๓ ร้อยละ ๙๒ 
    เข้าร่วมโครงการ 
๒. เด็กร้อยละ ๙๒ มีทักษะในการ 
    อ่าน รักการอ่าน ใฝ่เรียนและ   
    แสวงหาความรู ้
๓. เด็กร้อยละ ๙๒ ใช้เวลาว่างให ้
    เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน   
    หนังสือ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที ่๓ 
ตัวบ่งช้ีที ่๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนาการจดั 
   ประสบการณ์  
  - กิจกรรมผลิตสื่อ 
  - งานวิจัยในช้ันเรียน   
   - งานนิเทศการ 
     จัดประสบการณ ์
 
      

๑.เพื่อให้ครูมีการจดัหาและผลิตสือ่เพื่อ   
   ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรยีน 
๒.เพื่อให้ครมูีการน าวิจยัชั้นเรียนมา 
   ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
๓.เพื่อให้ครูจดัท าแผนการจัด 
   ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ 
   หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัและมี 
   การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่ 
   หลากหลายสอดคล้องกับความ   
   แตกต่างระหว่างบุคคล 

๑. ครรูะดับปฐมวัยร้อยละ ๙๒ ไดเ้ข้า 

    ร่วมโครงการ 
๒. ครรู้อยละ ๙๒ มีการจดัหาและผลิต 
    สื่อเพื่อใช้ประกอบการจัด    
    ประสบการณ ์
๓. ครรู้อยละ ๙๒ มีการน าวิจยั 
    ในช้ันเรียนมาส่งเสริมพัฒนาการ 
    จัดการเรียนรู้ของเด็กอย่างม ี
    ประสิทธิภาพ 
๔. ครรู้อยละ ๙๒ ไดร้ับการนเิทศเพื่อ 
    พัฒนาการจัดประสบการณ์เพือ่ 
    พัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที ่๔ 
ตัวบ่งช้ีที ่๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ 

๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. เพื่อให้ครูมสี่วนร่วมในการ 
    ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร 
    ของสถานศึกษา 
๒. เพื่อให้ครูเข้าใจหลักสูตรการศกึษา 
    ปฐมวัยและสามารถน ามาใช้ได ้

๑. ครรู้อยละ ๙๒ มีความรู้ความเข้าใจ 
    ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ   
    สามารถน ามาใช้ได ้

มาตรฐานที๕่ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

๓.โครงการพัฒนาอาคาร 
    สถานท่ีและภูมิทัศน์ 
  - กิจกรรมห้องเรียน   
    สะอาดบรรยากาศ 
    วิชาการ 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้ครมูีความรู้ ความเข้าใจ และ 
  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที ่
  เหมาะสมต่อการเรยีนรู้ทั้งภายในและ 
  ภายนอกห้องเรียน 
๒.เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
   สภาพแวดล้อม แหล่งเรยีนรูส้ิ่ง 
   อ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับ 
   การจัดกิจกรรมให้มีความปลอดภัย  
   เพียงพอกับความต้องการ 
๓.เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีในการมีสว่นร่วม   
   ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และ 
   บรรยากาศภายในและนอกห้องเรียน 

๑. ครรูะดับปฐมวัยร้อยละ ๙๒ มคีวามรู ้
   ความเข้าใจและจดัสภาพ แวดลอ้ม 
   และบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการ 
   เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก     
   ห้องเรียน 
๒. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม 
    แหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก 
    ใหเ้หมาะสมกับการจัดกจิกรรมการ 
    เรียนการสอนให้มคีวามสะอาด  
    ปลอดภัย เพียงพอกับความต้องการ 
๓. สรา้งจิตส านึกท่ีดีในการมสี่วนรว่ม 
    ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ 
    บรรยากาศภายในและนอกห้องเรียน 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ 

 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการสานสัมพันธ์ระหว่าง 
    โรงเรียนและชุมชน 
     - กิจกรรมปฐมนเิทศ   
       ผู้ปกครองนักเรียน 

๑.เพื่อบริการชุมชนใกล้เคียงในกรณ ี
   ขอความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน 
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจและ 
    สัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรยีน 
    กับผู้ปกครอง รวมทั้งหน่วยงานท้ัง 
    ภาครัฐและภาคเอกชน 

๑. ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวยัปีที่     
    ๑-๓ ร้อยละ ๙๒ มีความเข้าใจใน 
    ระบบบริหารงานของทางโรงเรยีน 
    และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี 
    ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการ 
    ช่วยกันดูแลนักเรียนให้เป็นคนดี     

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ 

๕.โครงการปลุกพลังจิตชีวิตคร ู
    - กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้  
      คุณธรรมและจรรยาบรรณ 
      วิชาชีพครู 
   - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
     พัฒนาศักยภาพครู 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมกจิกรรมทางวิชาการ 
    เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู และ 
    ครูได้รับการ  พัฒนาเป็นระบบ 
๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
๓. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ  
    และประสบการณ์ในการจดัการ      
    เรียนรู้อย่างมี   ประสิทธิภาพ 

 

๑. บุคลากรคร ูร้อยละ ๙๒ บุคลากรคร ู
    ระดับปฐมวัยได้รับการส่งเสรมิให้เข้า   
    รับการอบรมสมัมนาและสามารถน า 
    ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน 
    การสอน 
๒. บุคลากรครรูะดับปฐมวัย  
     ร้อยละ ๙๒ ได้รับประสบการณ์ตรง   
     จากการไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเป็น 
     แนวทางในการพัฒนางานใน 
     ทุก ๆ  ด้าน        
๓. บุคลากรคร ูร้อยละ ๙๒ มีคณุธรรม 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
    สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่
    ดีในการด าเนินชีวิต 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ 

มาตรฐานท่ี ๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

กลยุทธ์ที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.กิจกรรมประชุม 
   ระดับปฐมวัย  
๒.จัดท าคูม่ือคร ู
๓.จัดท าแผนปฏิบตัิการ 
   ประจ าปี ระดับปฐมวัย 
๔.งานนิเทศ ติดตามงาน 

๑. เพื่อการบริหารงานตามบทบาท      
    หน้าท่ีของผู้บริหารอย่างมี      
    ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑. ผู้บริหารสามารถปฎิบตัิงานตาม 
    บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ - ๗ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๗  แนวทางการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. งานพัฒนาหลักสตูร 
    สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม 
   กับสถานศึกษาและท้องถิ่น 
๒.เพื่อให้หลักสูตรที่สถานศึกษา 
   สร้างขึ้นมีคุณภาพและ 
   ประสิทธิภาพ 

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีคณุภาพและ 
    ประสิทธิภาพสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 ๒.ครูมีประสิทธิภาพในการใช้หลกัสูตร 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

 
กลยุทธ์ที่ ๘  สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.งานประกันคุณภาพ 
   ภายใน 

๑. เพื่อสถานศึกษามีมาตรฐาน 
    การศึกษาปฐมวัย 
๒. เพื่อส่งเสริมการด าเนินการตาม 
    แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
    สถานศึกษา 
๓. เพื่อจัดท ารายงานประเมินตนเอง 

๑. สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา  
    ปฐมวัย และแผนพัฒนาการจัด    
    การศึกษา 
๒. การด าเนินการของสถานศึกษา   
    สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจดั 
    การศึกษา ระดับปฐมวัย 
๓. จัดท ารายงานประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๖ 

 

 
 
 
 
 



๔๙ 

 

กลยุทธ์ที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการสร้าง 
   ความสัมพันธ์ระหว่าง 
   โรงเรียนและชุมชน 
  
 
 

๑. เพื่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้   
    สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ   
    เรียนรู้ ด้วยชุมชน ผู้ปกครอง มี 
    ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ ์
    ส าหรับเด็ก 
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจและ 
    สัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรยีน 
    กับผู้ปกครอง   รวมทั้งหน่วยงาน 
    ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๑. เด็กระดับปฐมวัย ร้อยละ ๙๒ ได้รับ 
    การส่งเสรมิการเรียนรู้แบบต่างๆ  
๒. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัด 
    ประสบการณ์ส าหรับเด็กร้อยละ ๙๒ 
 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา 
                 ปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการส่งเสรมิ 
   อัตลักษณ์สถานศึกษา 

๑. เพื่อปลูกฝังเด็กให้ ประพฤติตน 
    ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ 

๑. เด็กร้อยละ ๙๒ ประพฤตตินตาม 
    อัตลักษณ์ของโรงเรียนได ้

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  

๒.โครงการ ลพล.มุ่งเรยีนรูสู้ ่
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ   
  พอเพียง 

๑. ผู้เรียนมคีวามรู ้ ความเข้าใจ 
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงใน  รูปแบบของกาปลูก 
    จิตส านึก การปลูกฝังนิสัยในตวั 
    ของผู้เรียน 
๒. ครูและผู้เรยีนมีความรู้ ความ 
    เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ    
    พอเพียงในรูปแบของเอกสาร 
    และผลงานทางวิชาการ   
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ มีความรู ้ความ 
    เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 
    พอเพียงในรูปแบบของการปลูก 
    จิตส านึก การปลูกฝังนิสัยในตวัของ 
     ผู้เรียน 
๒.  ครูและผูเ้รียน ร้อยละ ๙๒  มคีวามรู้   
    ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงในรูปแบบของเอกสารและ 
    ผลงานทางวิชาการ    

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๐     การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ 
                     การศึกษาปฐมวัย (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๓.โครงการจิตอาสาเพิม่ 
   คุณค่าความเป็นมนุษย ์

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงใน 
    การแบ่งปันน้ าใจ  เสียสละและบ าเพ็ญ 
    ประโยชน์ต่อสังคม  
๒. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
    ค่านิยมที่พึงประสงค ์
๓. เพื่อให้เกิดความสมัพันธ์ที่ดีระหว่าง   
    โรงเรียนกับชุมชน  ครูกับผู้เรียน     
    ผู้เรียนกับผูเ้รียน  และครูกับผูป้กครอง 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการดแูลรักษา 
    สิ่งแวดล้อม ท้ังในโรงเรียนที่บ้านและ 
    สถานท่ีต่างๆ 

๑. บุคลากรครูและผู้เรียนร้อยละ ๙๒ 
    รู้จักแบ่งปันวัตถุปัจจัยช่วยเหลอื   
    ผู้ด้อยโอกาสและมีคณุลักษณะ 
    ค่านิยมที่พึงประสงค ์
๒. บุคลากรครูและผู้เรียนร้อยละ ๙๒ ม ี
    พฤติกรรมในการช่วยเหลือสังคม มี   
    มุมมองชีวิตที่ดี มีส านึกแห่งการ 
    เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้  
                  สูงข้ึน          
       

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการ ลพล.มุ่งเรยีนรูสู้ ่
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ   
  พอเพียง 

๑. ผู้เรียนมคีวามรู ้ ความเข้าใจหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน  
    รูปแบบของการปลูกจิตส านึก การ 
    ปลูกฝังนิสัยในตัวของผู้เรียน 
๒. ครูและผู้เรยีนมีความรู้  ความเข้าใจ 
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
    รูปแบบของเอกสารและผลงานทาง 
    วิชาการ    
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ มีความรู ้ ความ 
    เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 
    พอเพียงใน รูปแบบของการปลุก 
    จิตส านึก การปลูกฝังนิสัยในตวั 
    ของผู้เรียน 
๒. ครูและผู้เรยีน ร้อยละ ๙๒  ม ี
    ความรู้  ความเข้าใจหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ 
    ของเอกสารและผลงาน 
    ทางวิชาการ    

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ 
                  ใหสู้งขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๒.โครงการจิตอาสาเพิม่ 
   คุณค่าความเป็นมนุษย ์
 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
    ในการแบ่งปันน้ าใจเสียสละและ   
    บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
๒. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
    ค่านิยมที่พึงประสงค ์
๓. เพื่อให้เกิดความสมัพันธ์ที่ดีระหว่าง 
    โรงเรียนกับชุมชนครูกับผู้เรียนผู้เรยีน 
    กับผู้เรียน  และครูกับผู้ปกครอง 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการดแูล 
    รักษาสิ่งแวดล้อม ท้ังในโรงเรียนท่ี 
    บ้านและสถานท่ีต่างๆ 
 

๑.บุคลากรครูและผู้เรียน ร้อยละ ๙๒  
   รู้จักแบ่งปันวัตถุปัจจัยช่วยเหลอื 
   ผู้ด้อยโอกาสและมคีุณลักษณะ 
   ค่านิยมที่พึงประสงค ์
๒.บุคลากรครูและผู้เรียนร้อยละ ๙๒ ม ี
   พฤติกรรมในการช่วยเหลือสังคมม ี
   มุมมองชีวิตที่ดีมีส านึกแห่งการ 
   เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที๑่ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

บทที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการรวมพลัง 
   สร้างสรรค์สุขภาพ 

- กิจกรรมเด็กไทยอนามัยดี 
- กิจกรรมส่งเสริมทัศน 

ด้านกีฬา 
- กิจกรรมต้านภัย

ไข้เลือดออก ไร้ยุงลาย 
 

๑. เด็กระดับปฐมวัยทุกคน 
    ได้รับการเฝ้าระวัง 
๒. เด็กระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 
    ๑- ๓ ร้อยละ ๙๒ มี 
    น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
    มาตรฐานของกรมอนามัย 
๓. เด็กระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 
    ๑- ๓ ร้อยละ ๙๒            
    มีสุขภาพอนามัยที่ 
    สมบูรณ์และปฏิบัติ 
    ตามสุขบัญญัติ 

๑.เด็กระดับปฐมวัยทุกคน 
   ได้รับการเฝ้าระวัง 
๒. เด็กระดับชั้นปฐมวัยปีที่  
   ๑- ๓ ร้อยละ ๙๒.๒๕ 
  เด็กมีทัศนคติท่ีดีต่อการ 
  เล่นกีฬา 

๓. เด็กระดับชั้นปฐมวัยปีที่     
   ๑-๓ ร้อยละ ๙๒.๓๐ 
   มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
   และปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๔ 

 

๒. งานประเมินผลพัฒนาการ ๑. เด็กระดับปฐมวัย 
 ปีที่ ๑-๓ ร้อยละ ๙๒    
 ได้รับการประเมนิ   
 พัฒนาการรายบุคคล 

๒.นักเรียนมีพัฒนาการ   
   เหมาะสมตามวัยร้อยละ ๙๒  

๑.เด็กระดับปฐมวัยปีที่      
   ๑-๓  ทุกคนได้รับการ 
   ประเมินพัฒนาการ 
   รายบุคคล 
๒.นักเรียนมีพัฒนาการ 
   เหมาะสมตามวัยร้อยละ ๑๐๐    

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๔ 
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๔ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ 
๓.โครงการรณรงค์ป้องกัน 
   สิ่งเสพติดภายใน 
   สถานศึกษา 

๑. เด็กระดับชั้นปฐมวัย 
   ปีที่ ๑-๓ ร้อยละ ๙๒  มี 
   สุขภาพกายแลสุขภาพจิต  
   ที่สมบูรณ์และแข็งแรง 

๑. เด็กระดับชั้นปฐมวัยปี 
   ที่ ๑-๓ ร้อยละ ๙๒.๓๕ มี 
   สุขภาพกายและสุขภาพจิต  
   ทีส่มบูรณ์และแข็งแรง 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

กลยุทธ์ที่  ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.กิจกรรมยุวบัณฑิต 
 

๑.เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๓  
   ร้อยละ ๙๒ เข้าร่วมโครงการ 
๒.เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๓  
   ร้อยละ ๙๒ มีความ 
   ภาคภูมิใจกับความส าเร็จของ 
   ตนเองและสามารถศึกษาต่อ 
   ในชั้นต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ 
๓. ครูและผู้ปกครองมี 
   ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

๑.เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๓  
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
๒.เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๓  
  ร้อยละ ๙๒.๙๕ มีความ   
  ภาคภูมิใจกับความส าเร็จของ 
  ตนเองและสามารถศึกษาต่อใน 
  ชั้นต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ 
๓.ครูและผู้ปกครองมี 
  ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ 

๒.โครงการส่งเสริมและ 
   พัฒนาศักยภาพด้าน 
   สุนทรียศาสตร์ 

- กิจกรรมวาดภาพ 
      ระบายสี  
    - กิจกรรมดนตรีไทย 
    - กิจกรรมนาฏศิลป์ 
        

๑. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ 
    ร้อยละ ๙๒ ได้เข้าร่วม 
    โครงการ 
๒. เด็กร้อยละ ๙๒  มีความ 
    ชื่นชมศิลปะ ดนตร ี  
    เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 
    ร่างกายได้ เหมาะสมกับวัย 
๓. เด็กร้อยละ ๙๒ ได้พัฒนา  
    ความสามารถของตนเองได้ 
    อย่างเต็มศักยภาพเหมาะ 
    สมกับวัย 

๑. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓  
    ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้เข้าร่วม  
     โครงการ 
๒. เด็กร้อยละ ๙๒.๔๘            
    ได้พัฒนาความสามารถในด้าน 
    ศิลปะ และชื่นชมในผลงาน   
๓. เด็กร้อยละ  ๙๒.๗๕ ได้พัฒนา 
    ความสามารถด้านดนตรีไทย 
    ของตนเองได้อย่างเต็ม 
    ศักยภาพเหมาะสมกับวัย 
๔. เด็กร้อยละ ๙๒.๔๓ ได้พัฒนา 
    ทางด้านนาฎศิลป์และได้ 
    เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
    ของร่างกายได้อย่างเติม 
    ศักยภาพเหมาะสมกับวัย     
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

กลยุทธ์ที ่ ๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการส่งเสริมระเบียบ 
    วินัยและคุณลักษณะที่ 
    พึงประสงค์ 
     
 

 
 

 

๑.เด็กปฐมวัยปีที่ ๑-๓ เข้าร่วม 
  โครงการ 
๒.เด็กร้อยละ ๙- มีวินัยรับผิดชอบ  
   เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครู 
   อาจารย์เพ่ือปลูกฝังเด็กให้มี 
   ความซื่อสัตย์สุจริต  
๓.เด็กร้อยละ ๙๒ ไดเ้ล่นและท างาน 
   ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๔.เด็กร้อยละ ๙๒ ประพฤติตน   
   ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ 
   ตนนับถือ 

๑.เด็กปฐมวัยปีที่ ๑-๓ ทุกคน  
   เข้าร่วมโครงการ  
๒.เด็กร้อยละ ๙๓.๘๒ มีวินัย  
   รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน 
   ของพ่อแม่ครูอาจารย์เพ่ือ 
   ปลูกฝังเด็กให้มีความซื่อสัตย์ 
   สุจริต ชว่ยเหลือ แบ่งปันกัน 
๓.เด็กร้อยละ ๙๓.๘๒ ได้เล่นและ 
   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   อย่างมีความสุข 
๔.เด็กร้อยละ ๙๓.๘๒ ประพฤติ 
   ตนตามวัฒนธรรมไทยและ 
   ศาสนาที่ตนนับถือ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๔ 

 
 
 

๒.โครงการปลูกฝังคุณธรรม  
   สร้างจิตส านึกท่ีดี 
 - กิจกรรมน้อมร าลึกเทิดทูน 
    พระคุณคร ู
 -  กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา 
 - กิจกรรมเด็กดีมีกตัญญู 
   รู้คุณแม่ 
  

๑.เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ 
   เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒ 
๒.เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ 
   ร้อยละ ๙๒ มีคุณธรรม  
    จริยธรรม มีความกตัญญูต่อผู้มี 
    พระคุณ รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็น 
    ประโยชน ์รู้จักน าหลักธรรม 
    ค าสอนมาปฏิบัติและมีจิต    
    สาธารณะเพ่ือผู้อ่ืน 

๑.เด็กปฐมวัยปีที่ ๑-๓ ทุกคน 
   เข้าร่วมโครงการ 
๒.เด็กระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑-๓ 
   ร้อยละ ๙๓.๒๓ มีคุณธรรม  
   จริยธรรม มีความกตัญญูต่อผู้มี 
   พระคุณ รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็น 
   ประโยชน ์รู้จักน าหลักธรรม     
   ค าสอนมาปฏิบัติและมีจิต 
   สาธารณะเพ่ือผู้อ่ืน 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

กลยุทธ์ที ่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
 - กิจกรรมวันแม่พระ 
 - กิจกรรมพิธีมิสซาระลึกถึง 
   พระสังฆราชลัมแบรต์  
   เดอ ลา ม็อต 
 - กิจกรรม Santa Festival 
- กิจกรรมการรณรงค์จิตตารมณ์ 
  มหาพรตในโรงเรียน 
- กิจกรรมเปลวเทียนแห่งธรรม 
  น าชีวิต 

๑.เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๒ 
   มีความซื่อสัตย์  สุจริต 
   รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืน 
   ๒. เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๒  
    ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 
    และศาสนาที่ตนเองนับถือ 
     

๑ .เด็กระดับปฐมปีที่ ๑-๓        
    ร้อยละ ๙๓.๑๓  มีความ 
    ซื่อสัตย์สุจริตรู้จักช่วยเหลอื 
    และแบ่งปันผู้อื่น 
๒.เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓   
   ร้อยละ ๙๓.๑๓ ประพฤติ 
   ตนตามวัฒนธรรมไทยและ 
   ศาสนาที่ตนเองนับถือ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 

๑. โครงการพัฒนาการจัด 
    ประสบการณ์ 

 - กิจกรรมการเรียนรู้ 
   แบบโครงการ 
- กิจกรรมเรียนรู้ 
  นอกห้องเรียน 
- กิจกรรมการ       
  เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   

 
 

๑.เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓          
   ร้อยละ ๙๒  ได้เรียนรู้ 
   จากกิจกรรมการเรียนรู้ 
   แบบโครงการและมีการ 
   จัดท าโครงงานในห้องเรียน 
๒. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓        
    ร้อยละ ๙๒ นักเรียน   
    ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
   ภายในโรงเรียน 
๓. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓         
    ร้อยละ ๙๒ มีการใช้กระบวน   
    การทางวิทยาศาสตร์ในการ 
    เรียนรู ้

๑. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓        
    ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ 
    พัฒนาการจัดประสบการณ์ 
๒. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓      
    ร้อยละ ๙๓.๗๗  ได ้
    เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้   
    แบบโครงการ 
     (Project Approach) 
     และมีการจัดท า 
    โครงงานในห้องเรียน 
๓. เด็กระดับปฐมวัยปีที่  ๑-๓  
    ร้อยละ ๙๒.๖๖ 
    ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
    ภายในโรงเรียน 
๔. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓  
    ร้อยละ ๙๓.๗๗ 
    มีการใช้กระบวนการทาง 
   วิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 

 

 

 



๕๖ 

 

กลยุทธ์ที ่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.โครงการรักการอ่าน 
 
 
 

๑. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓       
    ร้อยละ ๙๒ เข้าร่วมโครงการ 
๒.เด็กร้อยละ ๙๒ มีทักษะใน 
   การอ่าน รักการอ่านใฝ่ 
   เรียนและแสวงหาความรู้ 
๓.เด็กร้อยละ ๙๒  ใช้เวลา 
   ว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย 
   การอ่านหนังสือ 

๑. เดก็ระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ ทุกคน  
    ไดเ้ข้าร่วมโครงการรักการอ่าน 
๒ .เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๒.๑๐  
    มีทักษะ ในการอ่าน รักการอ่าน    
    ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้ 
๓. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ 
    ร้อยละ ๙๒.๒๕ 
    ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
    ด้วยการอ่านหนังสือ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 

๑.โครงการพัฒนาการจัด 
   ประสบการณ์  

- กิจกรรมผลิตสื่อ 
- กิจกรรมวิจัยในชั้น 
  เรียน 
- กิจกรรมนิเทศการจัด 
  ประสบการณ์ 

๑. ครูระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๒ ได ้
    เข้าร่วมโครงการ 
๒.ครูร้อยละ ๙๒ มีการจัดหาและผลิต 
   สื่อเพ่ือใช้ประกอบการจัด 
   ประสบการณ์ 
๓. ครูร้อยละ ๙๒ มีการน าวิจัยในชั้น    
    ในชั้นเรียนมาส่งเสริมพัฒนาการ   
    จัดการเรียนรู้ของเด็กให้มี 
    ประสิทธิภาพ 
๔. ครูร้อยละ ๙๒ ได้รับการนิเทศ 
    เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ 

๑.ครูระดับปฐมวัยทุกคนเข้าร่วม   
   โครงการ 
๒.ครูร้อยละ ๙๒.๔๔  มีการจัดหา 
   และผลิตสื่อเพ่ือใช้ประกอบ  
   การจัดประสบการณ์ 
๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการน าวิจัยใน 
   ชั้นเรียนมาส่งเสริมพัฒนาการ 
   จัดการเรียนรู้ของเด็กอย่างมี     
   ประสิทธิภาพ  
๓. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับ 
    การนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัด 
    ประสบการณ์ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 

๒. งานพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษา 

๑. ครูร้อยละ ๙๒ มีความรู้ความ 
    เข้าใจในหลักสูตรการศึกษา   
    ปฐมวัยและสามารถน ามาใช้ได้ 

๑. ครมูีความรู้ความเข้าใจใน   
    หลักสูตรการศึกษา  
    ปฐมวัยและสามารถน ามาใช้ได้ 

มาตรฐานที๕่ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๓.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และภูมิทัศน์ 

- กิจกรรมห้องเรียน
สะอาดบรรยากาศ
วิชาการ 

   - กิจกรรม ล.พ.ล. ร่วม 
     สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 

๑.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๒ มี 
   ความรู้ความเข้าใจและจัด 
   สภาพแวดล้อมแลบรรยากาศ 
   ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ทั้ง 
   ภายในและภายนอกห้องเรียน 
๒. ครูระดับปฐมวัย ร้อยละ ๙๒ 
    มีการปรับปรุงพัฒนา 
    สภาพแวดล้อม 
    แหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความ 
    สะดวกให้เหมาะสมกับการจัด 
    กิจกรรมมีความสะอาด  
    ปลอดภัยเพียงพอกับความ 
    ต้องการทั้งภายในและ 
    นอกห้องเรียน 

๑.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๓.๙๙   
   มีความรู้ความเข้าใจและจัด 
   สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที 
   เหมาะสมต่อการเรียนรู้ทั้ง   
   ภายในและภายนอกห้องเรียน 
๒.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๓.๕๘   
   ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม   
   แหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความ 
   สะดวกให้เหมาะสมกับการจัด 
   กิจกรรมการเรียนการสอนให้มี 
   ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ   
   กับความต้องการบรรยากาศ  
   ภายในและนอกห้องเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๔.โครงการสานสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
  ผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมสื่อสานสัมพันธ์ 
  ระหว่าง ล.พ.ล. สู่ชุมชน 

๑.ผู้ปกครองเด็กระดับปฐมวัย 
   ปีที่ ๑-๓ ร้อยละ ๙๒                       
   มีความเข้าใจในระบบบริหารงาน 
   ของทางโรงเรียนและเป็นการ 
   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
   โรงเรียนกับผู้ปกครองในการ 
   ช่วยกันดูแลนักเรียนให้เป็นคนดี     
๒. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓  
    ร้อยละ ๙๒ ได้เข้าร่วม 
    กิจกรรมธารน้ าใจแด่  
    ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือเป็นปลูกฝังให้ 
    นักเรียนได้รู้จักการแบ่งปัน 
 ๓. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓  
    ได้รับการบริการจากภาครัฐ 
    และเอกชน 

๑.ผู้ปกครองเด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ 
   ร้อยละ ๙๒.๓๔  มีความ 
   เข้าใจในระบบบริหารงานของ 
   ทางโรงเรียนและเป็นการสร้าง 
   ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
   โรงเรียนกับผู้ปกครองในการ 
   ช่วยกันดูแลนักเรียนให้เป็นคนดี 
๒. นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓  
    ร้อยละ ๙๒.๓๔ มีการสร้าง 
    ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียน  
    ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ 

๕.โครงการปลุกพลังจิต 
   ชีวิตครู 
     - กิจกรรมอบรมพัฒนา 
       ความรู้ คุณธรรม 
       จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     - กิจกรรมทัศนศึกษาดู 
       งานพัฒนาศักยภาพครู 
 
 
 

๑.บุคลากรครู ร้อยละ ๙๒  
   บุคลากรครูระดับปฐมวัยได้รับ 
   การส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม 
   สัมมนาและสามารถน าความรู้มา 
   ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
๒.บุคลากรครูระดับปฐมวัย 
   ร้อยละ ๙๒ ได้รับประสบการณ์ 
   ตรงจากการไปทัศนศึกษาดูงาน  
   เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
   งานในทุก ๆ ด้าน        
๓.บุคลากรครู ร้อยละ ๙๒ 
   มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของ 
   วิชาชีพ สามารถประพฤติตน 
   เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
   ด าเนินชีวิต 

๑.ครรูะดับปฐมวัยร้อยละ ๙๓.๗๘  
   บุคลากรครูระดับปฐมวัยได้รับ  
   การส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม 
   สัมมนาและสามารถน าความรู้   
   มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
๒. ครูระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๓.๓๓ 
   ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ 
   ไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเป็น 
    แนวทางในการพัฒนางานใน 
    ทุก ๆ ด้าน        
๓. ครรูะดับปฐมวัย ร้อยละ ๙๓.๗๘ 
   มีคุณธรรมสามารถประพฤติตนเป็น   
    แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 
     

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 

 
 
 
 



๕๙ 

 

 
กลยุทธ์ที ่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑.กิจกรรมประชุมระดับปฐมวัย  
๒.จัดท าคู่มือครู 
๓.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   ระดับปฐมวัย 
๔.กิจกรรมนิเทศ ติดตามงาน 

ผู้บริหารสามารถปฎิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ผู้บริหารสามารถปฎิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๗ 

 

 
กลยุทธ์ที ่ ๗  แนวทางการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

๑.สถานศึกษามีหลักสูตรที่มี 
   คุณภาพและประสิทธิภาพ 
   สอดคล้องกับทอ้งถิ่น 
 ๒.ครูมีประสิทธิภาพในการใช้ 
    หลักสูตร 

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มี 
   คุณภาพและประสิทธิภาพ 
    สอดคล้องกับท้องถิ่น 
๒.ครูมีประสิทธิภาพในการใช้ 
   หลักสูตร 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

 
กลยุทธ์ที่  ๘ สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑.งานประกันคุณภาพภายใน ๑.สถานศึกษามีมาตรฐาน 

   การศึกษาปฐมวัย และ 
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๒. การด าเนินการของ 
    สถานศึกษา สอดคล้องกับ 
    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
    ระดับปฐมวัย 
๓. จัดท ารายงานประเมินตนเอง 

๑.สถานศึกษามีมาตรฐาน 
   การศึกษาปฐมวัย และ 
   แผนพัฒนาการจัด 
   การศึกษา 
๒. การด าเนินการของ 
    สถานศึกษา สอดคล้อง   
    กับแผนพัฒนาการจัด 
    การศึกษา ระดับปฐมวัย 
๒. จัดท ารายงานประเมิน 
    ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ -๖ 

 



๖๐ 

 

 
กลยุทธ์ที ่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาการ  
    จัดประสบการณ์ 
๑.โครงการสาฯสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 

๑.เด็กระดับปฐมวัย ร้อยละ ๙๒  
   ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ 
   ต่างๆ  
๒. ผู้ปกครองเด็กระดับปฐมวัย        
   ร้อยละ ๙๒ ให้ความร่วมมือในการ  
   จัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก 

๑.เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๓.๒๑     
   ได้รับการส่งเสริมการ 
   เรียนรู้แบบต่างๆ  
๒.ผู้ปกครองเด็กระดับปฐมวัย  
   ร้อยละ ๙๒.๕๐ ให้ความร่วมมือ 
   ในการจัดประสบการณ์ 
   ส าหรับเด็ก  

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

 
กลยุทธ์ที่  ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการส่งเสริม 
   อัตลักษณ์โรงเรียน 
   คาทอลิก 

๑.เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๒  
   ประพฤติตนตามอัตลักษณ์ 
   ของโรงเรียนได้ 
๒. ครูระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๒  
    ประพฤติตนตามอัตลักษณ์ 
    ของโรงเรียนได้ 

๑. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ 
    ร้อยละ ๙๒.๗๐ ประพฤติตน 
    ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ 
๒.ครรูะดับปฐมวัยร้อยละ ๙๒.๙๙  
   ประพฤติตนตามอัตลักษณ์ 
   ของโรงเรียนได้ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  

๒.โครงการ ลพล. 
   มุ่งเรียนรู้หลัก    
   ปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
    
 
    

๑.เด็กระดับปฐมวัยปีที ๑-๓          
   ร้อยละ ๙๒ มีความรู้ความเข้าใจ  
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียงในรูปแบบของ 
   การปลุกจิตส านึก การปลูกฝัง 
   นิสัยในตัวของผู้เรียน 
๒.ครูและเด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓   
   ร้อยละ ๙๒ มีความรู้  ความเข้าใจ 
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียงในรูปแบบของเอกสาร 
   และผลงานทางวิชาการ    

๑. เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓      
    ร้อยละ ๙๓.๑๑  มีความรู ้  
   ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของ 
   การปลุกจิตส านึก การปลูกฝัง 
   นิสัยในตัวของผู้เรียน 
๒.ครูและเด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓       
   ร้อยละ ๙๓.๑๑ มีความรู้   
   ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของ 
   เอกสารและผลงานทางวิชาการ   

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

 

 



๖๑ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๓.โครงการจิตอาสา 
   เพ่ิมคุณค่าความเป็น 
   มนุษย์               

๑.ครูและเด็กปฐมวัยปีที่ ๑-๓  
   ร้อยละ ๙๒ มีความรู้ความเข้าใจ 
   และตระหนักถึงความมีน้ าใจ การ 
   แบ่งปันสิ่งของต่าง  ๆ ให้กับ 
   ผู้ด้อยโอกาส 
๒. ครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที ๑-๓ 
    ร้อยละ ๙๒ มีพฤติกรรมในการ 
    ช่วยเหลือสังคม มีมุมของชีวิตที่ดี มี 
    ส านึกแห่งการเสียสละเพ่ือประโยชน์ 
    ส่วนรวม 
 

๑.ครูและเด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓       
   ร้อยละ ๙๓.๕๕ รู้จักแบ่งปัน 
   วัตถุปัจจัยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
   และมีคุณลักษณะค่านิยมที่ 
   พึงประสงค์ 
๒.ครูและเด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓      
   ร้อยละ๙๓.๕๕ มีพฤติกรรมในการ 
   ช่วยเหลือสังคม  มีมุมมองชีวิตที ่  
   ดีมีส านึกแห่งการเสียสละเพ่ือ 
   ประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

 

 
กลยุทธ์ที่  ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการ ลพล.       
   มุ่งเรียนรู้สู่หลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 

๑.เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓      
   ร้อยละ ๙๒ มีความรู้   
   ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของ 
   การปลุกจิตส านึก การปลูกฝังนิสัย 
   ในตัวของผู้เรียน 
๒.ครูและเด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓       
   ร้อยละ ๙๒ มีความรู้  ความเข้าใจ 
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียงในรูปแบบของเอกสาร 
   และผลงานทางวิชาการ   
   

๑.เด็กระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓      
   ร้อยละ ๙๓.๑๑  มีความรู้   
   ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของ 
   การปลูกจิตส านึก การปลูกฝัง 
   นิสัยในตัวของผู้เรียน 
๒.ครูและเด็กระดับปฐมวัยปีที่๑-๓       
   ร้อยละ ๙๓.๑๑  มีความรู้   
   ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของ 
   เอกสารและผลงานทาง 
   วิชาการ   

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

 
 
 
 



๖๒ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๒.โครงการจิตอาสาเพ่ิม
คุณค่าความเป็นมนุษย์               

๑.ครูและเด็กปฐมวัยปีที่ ๑-๓  
   ร้อยละ ๙๒ มีความรู้ความเข้าใจ 
   และตระหนักถึงความมีน้ าใจ การ 
   แบ่งปันสิ่งของต่าง  ๆ ให้กับ 
   ผู้ด้อยโอกาส 
๒. ครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที ๑-๓ 
    ร้อยละ ๙๒ มีพฤติกรรมในการ 
    ช่วยเหลือสังคม มีมุมของชีวิตที่ดี มี 
    ส านึกแห่งการเสียสละเพ่ือประโยชน์ 
    ส่วนรวม 

๑.ครูและเด็กระดับปฐมวัยปีที่๑-๓  
   ร้อยละ ๙๓.๕๕ รู้จักแบ่งปัน 
   วัตถุปัจจัยช่วยเหลือ 
   ผู้ด้อยโอกาสและมีคุณลักษณะ 
   ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒.ครูและเด็กระดับปฐมวัยปีที่๑-๓  
   ร้อยละ ๙๓.๕๕มีพฤติกรรมใน 
   การช่วยเหลือสังคม  มีมุมมอง 
   ชีวิตที่ดีมีส านึกแห่งการเสียสละ 
   เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

 



๖๓ 

 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๓.โครงการส่งเสริม 
   อัตลักษณ์โรงเรียน 
  คาทอลิก 

๑.เด็กระดับปฐมวัยปีที๑่-๓  
   ร้อยละ ๙๒ ประพฤติตน 
   ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ 
๒. ครรูะดับปฐมวัยร้อยละ ๙๒  
    ประพฤติตนตามอัตลักษณ์ 
    ของโรงเรียนได้ 

๑. เด็กร้อยละ ๙๒.๙๒ ประพฤติ 
    ตนตามอัตลักษณ์ของ   
    โรงเรียนได้ 
๒.ครูร้อยละ ๙๒.๙๙ ประพฤติ 
   ตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
   ได ้

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

๔. โครงการ ลพล. 
    มุ่งเรียนรู้หลัก 
    ปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.เด็กระดับปฐมวัยปีที่๑-๓  
   ร้อยละ ๙๒ มีความรู้   
   ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ 
   ของการปลูกจิตส านึกการ 
   ปลูกฝังนิสัยในตัวของผู้เรียน 
๒.ครูและเด็กระดับปฐมวัยปีที่๑-๓  
   ร้อยละ ๙๒ มีความรู้   
   ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
   ในรูปแบบของเอกสารและ 
   ผลงานทางวิชาการ    

๑.เด็กระดับปฐมวัยปีที่๑-๓  
   ร้อยละ ๙๓.๙๙ มีความรู้ 
   ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของ 
   การปลูกจิตส านึก การปลูกฝัง 
   นิสัยในตัวของผู้เรียน 
๒.ครูและเด็กระดับปฐมวัยปีที่๑-๓   
  ร้อยละ ๙๓.๙๙ มีความรู้   
  ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ 
  ของเอกสารและผลงาน 
  ทางวิชาการ    

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๕.โครงการจิตอาสา 
   เพ่ิมคุณค่าความ 
   เป็นมนุษย์               

๑.ครูและเด็กปฐมวัยปีที่ ๑-๓  
   ร้อยละ ๙๒ มีความรู้ความเข้าใจ 
   และตระหนักถึงความมีน้ าใจ การ 
   แบ่งปันสิ่งของต่าง  ๆ ให้กับ 
   ผู้ด้อยโอกาส 
๒. ครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที ๑-๓ 
    ร้อยละ ๙๒ มีพฤติกรรมในการ 
    ช่วยเหลือสังคม มีมุมของชีวิตที่ดี มี 
    ส านึกแห่งการเสียสละเพ่ือประโยชน์ 
    ส่วนรวม 

๑.ครูและเด็กปฐมวัยปีที่ ๑-๓                 
   ร้อยละ ๙๓.๕๕ รู้จักแบ่งปัน 
   วัตถุปัจจัยช่วยเหลือ 
   ผู้ด้อยโอกาสและมี 
   คุณลักษณะค่านิยมที่ 
   พึงประสงค์ 
๒.ครูและเด็กปฐมวัยปีที่ ๑-๓  
   ร้อยละ ๙๓.๕๕  มีพฤติกรรม 
   ในการช่วยเหลือสังคม 
   มีมุมมองชีวิตที่ดี มีส านึกแห่ง 
   การเสียสละเพ่ือประโยชน์ 
   ส่วนรวม 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย     

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./
ครู ที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 
 

๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๒๐๙ ๒๒๕ ๙๒.๘๘ ๑ ๐.๙๓ 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย    ๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑.๕ ๑.๕ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑.๕ ๑.๕ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 

อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑    ๕ ๔.๙๓ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
 -รายงานประเมินผลโครงการรวมพลังสร้างสรรค์สุขภาพ                                                                                                                
 -บันทึกและสรุปการประเมินผลพัฒนาการด้านร่างกาย 
 -บันทึกและสรุปน้ าหนักส่วนสูง 
 -บันทึกและสรุปการตรวจสุขภาพ 
 -บันทึกและสรุปการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 -บัตรสุขภาพ 
 -สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
 -แผนการจัดประสบการณ์ 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑ 
- ด้านเด็ก นอกจากจะจัดหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของอาหาร การเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์แล้ว 

โรงเรียนยังได้มีการปลูกฝังสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพอนามัย จนกลายเป็นกิจนิสัยประจ า  อาทิ  การท าความ
สะอาด ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หลังรับประทานอาหาร หลังจากใช้ห้องน้ า การแปรงฟันหลังตื่นนอน หรือหลัง
รับประทานอาหาร 
ทุกครั้ง การรักษาความสะอาดเครื่องใช้ทุกชนิด และที่ส าคัญ ได้มีการส่งเสริมให้ออกก าลังกาย และจัดกิจกรรม
นันทนาการอย่างต่อเนื่อง 

- จัดอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริม ที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการให้เด็กได้รับประทาน ครบ 5 หมู่       
ทุกมื้อ โดยโรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ด้วยผู้มีทักษะและความช านาญในการปรุงอาหาร    มีรายการ
อาหารที่จัดไว้ให้เลือกด าเนินการตลอดปีที่ผ่าน มีการควบคุมดูแลจากครูอย่างใกล้ชิด รวมถึงการตรวจสอบจากฝ่าย
อนามัยทั้งในระดับโรงเรียนและจากสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

- การจัดอาหารเสริม (นม) ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยจัดเป็นนมจืดที่ให้คุณค่าทางอาหาร
สูงสุด  พร้อมทั้งก าหนดช่วงเวลาให้ดื่มอย่างเหมาะสม ท าให้การดื่มนมหมดตามปริมาณที่ ก าหนดทุกมื้อ  รวมถึงการ
จัดหาผลไม้ตามฤดูกาลให้บริการเด็กในช่วงบ่ายอีกทางหนึ่งด้วย 

- จัดเวลาพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ และเป็นเวลาในทุกวัน พร้อมปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการล้างหน้า 
 การแปรงฟัน การทาแป้ง   การแต่งกายให้สะอาด  หลังตื่นนอนทุกครั้งของทุกวัน 

- จัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมออกก าลังกาย ทั้งในร่มและกลางแจ้งอย่างเพียงพอมีความ เหมาะสม 
กับสภาวะและวัยของเด็ก อาทิ กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ และกีฬา
ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 

- ชี้แจงและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กที่มีพัฒนาการด้านน้ าหนัก และส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์       
ผ่านสมุดรายงานนักเรียน  หรือการสนทนาส่วนตัว  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านน้ าหนัก  และส่วนสูงให้กับบุตรหลาน
ของตนเอง 

- ครูผู้รับผิดชอบและครูประจ าชั้นวัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนัก พร้อมบันทึก โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบผลของการพัฒนาเป็นข้อมูลศึกษา และขอความร่วมมือ 
ช่วยเหลือจากสาธารณสุขและแพทย์ พยาบาล ต่อไป 

- มีการรายงานผลการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายของเด็กให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ผ่านทางสารสัมพันธ์   
รายเดือน  หนังสือถึงผู้ปกครอง  สมุดรายงานนักเรียน  หรือการสนทนาส่วนตัว  เพ่ือร่วมแก้ปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับส่วนที่โรงเรียนด าเนินการ 

- มีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนประจ าทุกเทอม ผู้ปกครองรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวเด็กอยู่
ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ผลการพัฒนา 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดี โดยมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
 



๖๗ 

 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปกครองในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ให้กับ

บุตรหลาน ในรูปของป้ายนิเทศ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้ โดยเชิญแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ของเด็ก แก่คณะครูและผู้ปกครอง 

 
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
      และรักธรรมชาติ 

๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒    ๕ ๕ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - รายงานประเมินผลโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์ 
 - รายงานประเมินผลโครงการรวมพลังสร้างสรรค์สุขภาพ 
 - รายงานประเมินผลโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 - รายงานประเมินผลกิจกรรมยุวบัณฑิต 
 - รายงานประเมินผลกิจกรรมมหัศจรรย์วันเด็ก 
 - รายงานประเมินผลกิจกรรมตลาดนัดความรัก แบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง 
 - รายงานประเมินผลกิจกรรม ล.พ.ล.รว่มสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรร 
 - บันทึกและสรุปพัฒนาการด้านอารมณ์ 
 - สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
 - บันทึกความดี 

- บันทึกและสรุปการเล่นตามมุม 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ 

- โรงเรียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ซึ่งจะน าไปสู่คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีความร่าเริงแจ่มใส มีความสุข มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน รู้จักควบคุม ความพร้อมทางอารมณ์ 
(EQ) โรงเรียน ได้ด าเนินการพัฒนา ดังนี้ 

-  สร้างและจัดหาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านอารมณ์ และจิตใจเด็กไว้อย่างพร้อมสรรพ 
และมีคุณภาพในทุกด้าน อาทิ 



๖๘ 

 

- จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม อย่างสะอาด ร่มรื่น สวยงาม “น่าดู น่าอยู่ น่าอาศัย น่าใฝ่หา
ความรู้” เมื่อนักเรียนเข้ามาแล้ว เหมือนอยู่ในบ้านหลังที่ ๒ นอกจากนั้น ยังมีอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ ไว้
ให้บริการต่อการเรียนรู้ การท ากิจกรรม และนันทนาการ เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน และแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ตามความสนใจ และเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

- จัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ ให้เด็กเข้าร่วมในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อาทิ  
กิจกรรมกีฬาสี   กิจกรรมออกก าลังกาย   กิจกรรมการแสดงบนเวทีในโอกาสต่างๆ    กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านดนตรี   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์  

        โครงการ ล.พ.ล. มุ่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการรวมพลังสร้างสรรค์สุขภาพ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ  กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมเคลื่อนไหวและ

จังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง  และกิจกรรมเกม
การศึกษา 

- จัดกิจกรรมในการฝึกสมาธิให้เยือกเย็นและเกิดความสงบ มีการฝึกสมาธิทุกเช้า  ก่อนเข้าเรียน   
-     จัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในโรงเรียนและวัดใกล้เคียง  อาทิ  การท าบุญตักบาตร  การถวาย 

      เทียนจ าน าพรรษา การเข้าร่วมพิธีมิสซาในการเปิดปีการศึกษาใหม่และวันคริสมาส การเข้าร่วมพิธีวันแม่พระแม่ 
บังเกิด เป็นต้น 

-    ด้านครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นต้นแบบที่ดี มีความโอบอ้อมอารี ให้ความรัก
ความเอาใจใส่กับนักเรียนตลอดเวลา และอย่างทั่วถึง ท าให้นักเรียนเกิดความอบอุ่น มีจิตใจแจ่มใส            
กล้าแสดงออก 

              -    การปฏิบัติตนของรุ่นพี่ท่ีเป็นต้นแบบที่ดีของรุ่นน้อง เป็นผู้น าในการช่วยเหลือดูแล ท างานและ 
      กิจกรรมด้วยกันฉันท์พ่ีน้อง 

         -  ด้านการเรียนรู้ที่เน้นรูปแบบโครงงาน และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ด้วยการจัดประสบการณ์ในลักษณะโครงงานที่มีกิจกรรมร่วมมือร่วมใจกันท าเป็นกลุ่ม และกิจกรรม   
      ที่จัดเป็นไปใน ลักษณะเรียนปนเล่น ท าให้เด็กไม่เครียดและเกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้ และ 
      ท ากิจกรรมกับเพ่ือนและครู 
ผลการพัฒนา 

เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ให้เป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย มีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรจัดโอกาสให้เด็กได้มีการแสดงออกในศักยภาพทั้งการประกวด แข่งขัน การออกไปช่วยเหลือสังคม ท าให้เด็ก
ได้รับรางวัลและค าชมเชย ซึ่งเป็นส่วนกระตุ้นให้เด็กมีขวัญก าลังใจ และมีจิตใจที่มุ่งม่ันกับการเรียนรู้ และท ากิจกรรม
อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

 
 



๖๙ 

 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

จ านวน นร./ครู ที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
3 ข้ึนไป 

 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

 

 
ร้อยละที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาที่ตนนับถือ 
๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓    ๕ ๕ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - รายงานประเมินผลโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - รายงานประเมินผลโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตส านึกที่ดี 
 - รายงานประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคอทอลิก 
 - รายงานประเมินผลโครงการวันส าคัญ 
 - บันทึกและสรุปพัฒนาการด้านสังคม 
 - บันทึกและสรุปการเล่นตามมุม 
 - สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
 - แผนการจัดประสบการณ์ 
 - บัญชีเรียกชื่อ 
 - กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 
 - กิจกรรมประจ าวัน 
 - บันทึกความดี 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ 

- โรงเรียนได้จัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 

กิจกรรมประจ าวันในระดับโรงเรียน  
- ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ประตูโรงเรียน เด็กไหว้คุณครูที่รอรับ ไหว้พระรูปนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ขอ

โรงเรียนร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระและสวดมนต์ เดินแถวเข้าห้องเรียนและไปห้องน้ า  การเข้า
ร่วมกิจกรรมรวมถึงการใช้สื่อ เครื่องเล่น และอุปกรณ์เสริมทักษะทุกอย่างที่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ
ทั้งด้านความปลอดภัยให้กับตนเองและผู้อื่น  

- การฝึกให้รุ่นพ่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่รุ่นน้องในความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบทั้งการเล่น 
และท ากิจกรรม 



๗๐ 

 

- การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ในการมีวินัย
ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม การมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย 

- ทุกห้องเรียนมีข้อตกลงร่วมกันที่เกิดจากนักเรียนได้ร่วมกันก าหนดไว้และมีการปฏิบัติตามข้อตกลง
ห้องเรียนที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เช่น มีความรับผิดชอบในการเก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นเข้าที่ 
ขออนุญาตทุกครั้งเมื่อจะออกไปห้องน้ า เป็นต้น 

- การปลูกฝังให้เด็กได้ใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ อาทิ สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ อย่างประหยัด 
 และคุ้มค่า 

- รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยให้เด็กรู้จัก ปิดน้ า  ปิดไฟ หลังการใช้งานทุกครั้ง   ทั้งที่บ้านและ
โรงเรียนจนเกิดเป็นกิจนิสัยประจ าตัว 

- ปลูกฝังและปฏิบัติจริงในการรับประทานอาหาร ดื่มนม และผลไม้  ที่โรงเรียนจัดให้จนหมด รวมถึง
การประสานกับผู้ปกครองให้เด็กได้น าไปปฏิบัติที่บ้านอีกด้วย 

- มีการปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าของต้นไม้  ดอกไม้   และสภาพแวดล้อม โดยโรงเรียนได้จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่สะอาด  ร่มรื่น สวยงาม  ซึ่งจะช่วยให้น่าดู น่าอยู่ อาศัย ส่งผลให้สุขภาพจิตดีโดยให้เด็กช่วยกันดูแล
บ ารุง รักษาสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นอย่างดี 

    - โรงเรียน ได้ให้ความส าคัญกับการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับกิริยา มารยาท และการปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะท าให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมความเป็นไทยให้ยั่งยืนสืบไป โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างหลากหลายวิธีการ อาทิ 

- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรุ่นพ่ีต้องปฏิบัติตน ด้านกิริยา มารยาทที่ดี สามารถเป็น
ต้นแบบให้เด็กได้เห็นและปฏิบัติตาม 

- การปลูกฝัง ส่งเสริมให้กราบ ไหว้ พ่อ แม่ และญาติผู้ใหญ่ทั้งก่อนมา และกลับจากโรงเรียนทุกครั้ง 
- เด็กไหว้ครูที่รอรับบริเวณหน้าอาคารเรียน พร้อมไหว้พระรูปนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ประจ า 

โรงเรียนทุกวัน 
- จัดโครงการ “โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ” เพ่ือฝึกเด็กให้รู้จักมารยาทในการพูด การฟัง       

การกราบพระ การไหว้ที่ถูกวิธีและรู้จักการท าความเคารพกับบุคคลต่างๆ เช่น บุคคลในครอบครัว คุณครูและบุคคล
อ่ืน การรับฟังธรรมะจากพระเพ่ือปลูกฝังมารยาทและวัฒนธรรมความเป็นไทย ซึ่งเป็นรากฐานของบุคลิกภาพที่ อ่อน
น้อมตามแบบไทย 

- จัดกิจกรรมเพ่ือรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ในกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
- การจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมไทย  ทั้งกิจกรรมทางศาสนาและการละเล่นพ้ืนบ้านตามวาระที่

เกิดข้ึน  
 

ผลการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นลูกที่ดี เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ

แม่ ครูอาจารย์  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 
 



๗๑ 

 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรส่งเสริมประสานกับผู้ปกครองในการฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

ช่วยเหลืองานเล็กๆ น้อยๆ ที่บ้าน รวมทั้งให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และการปรับพฤติกรรม
ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้   
 
มาตรฐานที่ ๔  เดก็มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔    ๕ ๕ 

 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 - รายงานประเมินผลโครงการรักการอ่าน 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์ 
- รายงานประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
- รายงานประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- รายงานประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- รายงานประเมินผลกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
- กิจกรรมเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
- บันทึกและสรุปพัฒนาการด้านสติปัญญา 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกและสรุปการเล่นตามมุม 
- บันทึกการอ่าน 
- รายงานประจ าตัวเด็ก 
 

 
 



๗๒ 

 

 แฟ้มพัฒนางานเด็ก 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ 

- โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ  
ด้านสังคม ด้านสติปัญญา การพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาสื่อสารซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนา 
ด้านสติปัญญา โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก 

- ฝึกทักษะการถ่ายทอดความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง ด้วยการสนทนา เล่าข่าวเหตุการณ์ต่างๆ        
การร้องเพลง ท่องค าคล้องจอง เล่าเรื่องราวประกอบภาพวาดในกิจกรรมสร้างสรรค์ การฟังนิทานแล้วเล่าเรื่องราว
ย้อนกลับ การตั้งค าถาม การแสดงความคิดเห็น 

- การจัดกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ ด้วยการฝึกเด็กให้ใช้ภาษาสื่อสาร และแสดงความคิดเห็นในการ
วางแผนร่วมกัน พัฒนาทักษะการใช้ภาษาผ่านการพูดค าคล้องจอง เล่านิทาน และร้องเพลง 
- การจัดกิจกรรมเกมศึกษาตามมุมประสบการณ์ในห้องเรียน และจากสื่อ อุปกรณ์ เครื่องเล่น 
- จากกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยครูจัดแผนการเรียนรู้ตามหน่วยประสบการณ์  ที่เน้นให้เด็กได้

สังเกต จ าแนกเปรียบเทียบ เช่น การจ าแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของ การเปรียบเทียบจ านวนมากกว่าน้อยกว่า เท่ากัน 
ใหญ-่เล็ก สั้น-ยาว หนา-บาง ลึก-ตื้น รวมถึงรูปร่าง สี ขนาด รสชาติ จากสื่อหลากหลายทั้งอุปกรณ์การเรียนรู้และจาก
สื่อของจริง และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

- จากกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยครูจัดแผนการเรียนรู้ตามหน่วยประสบการณ์  ที่เน้น ให้เด็กได้
สังเกต จ าแนกเปรียบเทียบ เช่น การจ าแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของ การเปรียบเทียบจ านวนมากกว่า น้อยกว่า 
เท่ากัน ใหญ่-เล็ก สั้น-ยาว หนา-บาง ลึก-ตื้น รวมถึงรูปร่าง สี ขนาด รสชาติ จากสื่อหลากหลายทั้งอุปกรณ์การเรียนรู้
และจากสื่อของจริง และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่มีกระบวนการให้เด็กได้ฝึกสังเกต ศึกษา จ าแนก เปรียบเทียบ      
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้เด็กได้คิดและตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า 
ทดลอง สังเกต เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

- จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมต่างๆ  อาทิ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษา ท าให้เด็กได้มีการวางแผนท างาน การเล่นและท างานร่วมกัน       
เมื่อเกิดปัญหาเด็กได้ร่วมกันคิดเพ่ือแก้ปัญหาให้บรรลุผลตามที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังใช้สื่อของจริงเพ่ือเป็นสื่อให้เด็ก
บอกความเหมือน  ความแตกต่าง และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ร่วมกันเขียนแผนผังความคิด 

- การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบกลุ่ม  เพ่ือให้เด็กร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน ผ่านประสบการณ์ต่างๆ   
อาทิ การวาดภาพระบายสี การฉีกปะ การวาดภาพตามจินตนาการ  
 
      ผลการพัฒนา 

เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เป็นผู้สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย     
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นผู้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สามารถถ่ายทอด 
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แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพ่ิมขึ้น เพ่ือเด็กจะได้เพ่ิมทักษะที่ท าให้เด็ก

ได้สังเกต เปรียบเทียบจากสื่อของจริงที่ท าให้ความสนใจ กระตือรือร้น ต่อการเรียนรู้ และจัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก
โดยเฉพาะเพ่ือเพ่ิมความรู้ที่หลากหลาย และน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ปกครองมาร่วมให้ความรู้ และร่วมท ากิจกรรม 
อาทิ ผู้ปกครองมาเล่านิทานให้ฟัง การดูแลสุขภาพร่างกาย ด้านงานประดิษฐ์ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง 
  
ด้านที่  ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   

มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑  ครเูข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

๒ ๒ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๑๘ ๑๘ 
 

๑๐๐.๐๐ 
 

 
 

๒ 

 
 
๒ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๑๘ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒ 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้อง

กับพัฒนาการของเด็ก ๑๘ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒ 

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๑๘ ๑๘ 
 

๑๐๐.๐๐ 
 

๒ ๒ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

๑๘ ๑๘ 
 

๑๐๐.๐๐ 
 

๒ ๒ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒ 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๑๘ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒ 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือ      
        ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕    ๒๐ ๒๐ 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - รายงานประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 - รายงานประเมินผลโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 - รายงานประเมินผลโครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู 
 - รายงานประเมินผลโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
 - รายงานประเมินผลโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
 - รายงานประเมินผลกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 - แผนการจัดประสบการณ์ 
 - หลักสูตรระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 
 - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
 - บันทึกการลงเวลามาท างานของครู 
 - บันทึกและสรุปการประเมินพัฒนาการ ๔ ด้าน 
 - งานวิจัยในชั้นเรียน 
 - แฟ้มสะสมผลงานครู 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ 

 -  โรงเรียน ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครูทุกคนต้อง
ด าเนินการ ด้วยเห็นว่าแผนการจัดประสบการณ์   เป็นกระบวนการ วิธีการการจัดการเรียนรู้ของครูที่จะ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา วิสัยทัศน์ หลักการ เป้าหมายของโรงเรียนและเป็นไปตามทฤษฎี ปรัชญาของ
การพัฒนาเด็ก โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
- ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๕๑  หลักสูตรสถานศึกษา

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-   วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา  ความสัมพันธ์ของมาตรฐานในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กแต่ละวัย 

เพ่ือความรู้และเข้าใจที่ถูกต้อง แม่นย า 
-  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ซึ่งก าหนดไว้ ๒ ส่วน คือ ทักษะ  ประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ 

และก าหนดรูปแบบการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ
ความสนใจที่เหมาะสมกับเด็ก   
-  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ โดยเน้นการเล่นปนเรียน และจัด
ประสบการณ์ผ่านรูปแบบโครงการ และสอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง กับการเรียนรู้ โดยบูรณาการในกิจกรรม
หลัก ๖ กิจกรรม  ซึ่งทุกๆ กิจกรรมจะต้องมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ชัดเจน ถูกต้องมีคุณภาพ 

- แผนการจัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมจะต้องเป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  ครูจะต้องเตรียมการ
จัดประสบการณ์ทั้งในด้านสื่อ การประเมินพัฒนาการ ความพร้อมของครู   ในการท ากิจกรรม และแผนการจัด
ประสบการณ์นั้นจะต้องจัดขึ้นเพ่ือให้เด็กได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแผนการจัดประสบการณ์และการจัด
ประสบการณ์จะต้องเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างเป็นล าดับขั้น ตลอดจนมุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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-  ครูน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก มาท าการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็ก ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
     - ครูพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ตอบสนอง

ความสนใจของนักเรียนอยู่เสมอ โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
และความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
         - ครูจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลายวิธี เช่น จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม เพ่ือเสริมทักษะการท างานร่วมกับคนอ่ืน  และได้ร่วมเสนอ ความ
คิดเห็นในการด าเนินงานร่วมกัน จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปในลักษณะเล่นปนเรียน เพ่ือให้เด็กเกิดความสนุกสนานควบคู่
ไปกับการเรียนรู้จัดกิจกรรมประจ าวันที่เปิดโอกาสให้เด็กเลือกเล่นอย่างอิสระตามความสนใจได้แสดงออก   

-  ครูประเมินพัฒนาการนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการ วัดและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริงในการพัฒนาทั้ง  ๔  ด้าน ได้แก่ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  และประเมินตามสภาพจริงผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมหลัก ๖ 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  
กิจกรรมกลางแจ้ง  เกมการศึกษา โดยมีวิธีการประเมินพัฒนาการที่ด าเนินการ ดังนี้   
 -  การตรวจความสะอาดของร่างกาย ได้แก่ เล็บ มือ ผม ตา หู  ผิวหนัง แล้วเก็บข้อมูลของเด็กแต่ละคน
ไว้ในบันทึกการตรวจสุขภาพ   
 - การวัดการเจริญเติบโต  ได้แก่ การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทุกเดือน บันทึกผลและน าข้อมูลมาสรุปผล
การประเมนิพัฒนาการประจ าปี 
 - การประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ลงในสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กและสรุปบันทึกลงในสมุดรายงาน
ประจ าตัวนักเรียนส่งผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 - การประเมินจากผลงานเด็กในแฟ้มพัฒนางานเด็ก 
 - ครูประจ าชั้น และครูผู้ช่วยครูประจ าชั้น ดูแลความสะอาดเรียบร้อย และจัดมุมต่างๆ ในห้องเรียน   
เช่น  มุมบล็อก  มุมดนตรี มุมศิลปะ มุมหนังสือ  มุมเกมการศึกษา  ให้มีสื่ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  สามารถเข้าใช้ได้อย่างปลอดภัย  จัดห้องส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ เช่น ห้องศูนย์การเรียนรู้    ห้อง
คอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้เข้าใช้ในการเรียนรู้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง  และจัดสื่อ อุปกรณ์ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ เช่น อุปกรณ์ด้านกีฬา  เครื่องดนตรี  เครื่องเล่นสนาม โดยครูเป็นผู้ด าเนินการจัดและ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและท่ัวถึง 

 - ครูได้บริหารชั้นเรียนเชิงบวก และจัดบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร และส่งเสริมให้นักเรียนรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของชั้นเรียน โดยมีแนวด าเนินการ ดังนี้  ครู ผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่าย เป็นต้นแบบที่ดี เป็นครูดี ครูมืออาชีพ ทั้ง
ด้านกายและใจ มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง  เห็นเด็กเป็นเหมือนลูกของตนเอง ท าให้เด็กอบอุ่น รู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียน อยากมาโรงเรียน  ภายในห้องเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเน้นความอบอุ่นเหมือนอยู่ 
ที่บ้านจัดอุปกรณ์และของใช้ส าหรับเด็ก เช่น ที่นอน แก้วน้ า แปรงสีฟัน และชั้นวางรองเท้า ที่มีขนาดและระดับ
เหมาะสมที่เด็กช่วยเหลือตนเองได้ บนพ้ืนฐานความคิดที่ว่า ชั้นเรียนนี้เป็นห้องของเด็กปฐมวัย ให้ความเคารพและ
ความเชื่อมั่นในความเป็นเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กระดมความคิดในเรื่องที่สนใจ โดยมีครูใช้ค าถามกระตุ้นและยอมรับใน
ความคิดเห็นของเด็ก น าความคิดเห็นของเด็กมาใช้ในการจัดการสอนแบบโครงการ และปรับปรุงการจัดประสบการณ์  



๗๖ 

 

นอกจากนี้  เด็กยังมีส่วนร่วมในการจัดมุมประสบการณ์ ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ในมุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้าง
ความภาคภูมิใจและความม่ันใจให้กับเด็ก  

 
ผลการพัฒนา 

ครูมีความเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดประสบการณ์ สามารถจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูเป็นผู้ที่บริหารจัดการ
ชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก มีการวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ครูมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิ ดการเรียนรู้อยู่เสมอ          
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง และท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนหาแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่มีวุฒิตรงตามสายงานปฐมวัย  ส่วนครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิ    
ควรส่งเสริม ให้ความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด 
      การศึกษาปฐมวัย 

๕ ๓ ๓ 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๕ ๓ ๓ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ 

๕ ๓ ๓ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

 
๕ ๓ ๓ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

๕ ๓ ๓ 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
๕ 
 

๓ ๓ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖  ๒๐ ๒๐ 
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

- รายงานประเมินผลโครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู 
- รายงานประเมินผลโครงการบ ารุงขวัญ เสริมสร้างก าลังใจ 
- รายงานประเมินผลโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- คู่มือครู 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการตรวจเยี่ยมห้องเรียน 

 - แฟ้มสะสมผลงานผู้บริหาร 



๗๘ 

 

วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๖ 
 -  ผู้บริหารโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา อภิปราย แลกเปลี ่ยนความรู ้กับบุคคลอื่น ศึกษาดูงาน เพื่อน าความรู ้ที ่ได้มาปรับใช้ในการ
บริหารงานและพัฒนาโรงเรียน มีกระบวนการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้     
บริหารโดยใช้หลักโรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล  ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
และมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริย ธรรม พร้อมทั้ ง ได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และมีการ
กระจายอ านาจด้วยการจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน จัดโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ในการบริหารจัดการศึกษา โดยแบ่งการบริหารออกเป็น ๖  ฝ่ า ย  ได้ แ ก่  (๑ ) ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร        
(๒) ฝ่ายกิจการนักเรียน  (๓)ฝ่ายอภิบาล/ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (๔) ฝ่ายธุรการและการเงิน (๕) ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป และ (๖) ฝ่ายบริหารงานบุคลากร 
 - ผู้บริหาร เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่องจากหลายวิธีการ ทั้งการอบรม สัมมนา การศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเทคนิค 
วิธีการในการพัฒนาการศึกษาอย่างหลากหลาย ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์  

 -  ผู้บริหารใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ริเริ่มในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งาน  ติดตั้งระบบเครือข่าย
ภายใน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ  มีอุดมการณ์ มุ่งม่ัน ในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามพันธกิจ กล้าตัดสินใจ ไวต่อข้อมูล เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์  ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน ประสานสิบทิศ   
คิดสร้างสรรค์วิธีการท างานใหม่ ๆ และยึดมั่นการบริหารงานแบบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
 - ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่เด่นชัดถึงความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและ
เพ่ิมพูนทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียน
ให้เกิดความคล่องตัวเหมาะสม ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนในสังกัดคณะรัก
กางเขน แห่ง จันทบุรี และ  สอดรับกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 

 - เป็นผู้บริหารในด้านความเป็นผู้น าที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเอง เปิดโลกทัศน์ด้วยการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน  สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเกิดการอุทิศและ
เสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรอย่างถ้วนหน้า เช่น 

- มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เห็นได้จากการให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  จัดกิจกรรมกีฬา  กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่   วันสงกรานต์            
วันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง เป็นต้น 

- จัดท าแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศ
ของโรงเรียนให้สดชื่นร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ และยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน หรือชุมชน 

- จัดสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานให้แก่คณะครูและบุคลากรอ่ืนด าเนินงานต่างๆ 
ราบรื่น เช่น อาหารกลางวัน เครื่องแต่งกาย สนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา สนับสนุนงบประมาณ
เนื่องในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก  วันครู ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน ให้มี



๗๙ 

 

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน สะอาด เป็นระเบียบ มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างครบครัน 

- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง   โดยจัดปฐมนิเทศชี้แจง
แนวนโยบาย    การดูแลนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบร่วมกัน 

-    จัดท าเอกสารคู่มือครูให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นไปในแนวเดียวกัน ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

-    ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับจ านวนและวัยของนักเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

-     ประชุมคณะครู ทุกสัปดาห์ เพ่ือรับฟังผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค น าข้อมูลที่ได้ไปวางแผน
พัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง จัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

-    ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาภาวะผู้น า ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น ให้บุคลากร
แต่ละฝ่ายได้สร้างสรรค์งานของตนอย่างเต็มที ่

 
ผลการพัฒนา 

 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยผู้บริหารมีความเข้าใจ
ปรัชญา และหลักการจัดการศึกษา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีการ
บริหารงานโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ 
และการจัดการมีความสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ส่งผลให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
 
แนวทางการพัฒนา 

-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๔ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๕ ๔ ๔ 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๔ ๔ 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

 
๕ ๔ ๔ 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

๕ ๔ ๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗  ๒๐ ๒๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 - รายงานประเมินผลโครงการบ ารุงขวัญ เสริมสร้างก าลังใจ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
 - การอบรมสัมมนา 
 - กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 
 - กิจวัตรประจ าวัน 
 - ป้ายนิเทศ 
 - จดหมายเวียนถึงผู้ปกครอง 
 
วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๗ 

 -  จัดท าหลักสูตรที่ประกอบด้วยบุคคลหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เช่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมวิเคราะห์การใช้หลักสูตร ว่าบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 
 -  ครูระดับปฐมวัย จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  ๖ กิจกรรมหลัก มีการบันทึกปัญหา  และอุปสรรคที่
เกิดข้ึนในการใช้แผนการจัดประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 



๘๑ 

 

 -  รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง โดยการพูดคุย สัมภาษณ์ และแบบบันทึก
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง เพ่ือเป็นข้อมูลทุกครั้งหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  -  โรงเรียนได้จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก ต่างๆ ที่มีความสะอาด ปลอดภัย     
และเพียงพอเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 
ผลการพัฒนา 

ระดับปฐมวัย โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ       มีความตระหนักให้ทุกฝ่ายเข้าใจร่วมกันในการจัดการศึกษาปฐมวัย และสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

-  น าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา โดยการ
จัดระบบที่ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง  

-  วางแผนร่วมกันในการจัดท า ระดับสายชั้น และมีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 

๕     ๑ ๑ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบรหิารจดัการ 

๔ ๑ ๐.๘ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๕ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘  ๕ ๔.๘ 
 



๘๒ 

 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - ค าสั่งแต่งตั้ง 
 - มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 - สารสนเทศโรงเรียน 
 - บันทึกการประชุม 
 - รายงานประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

- รายงานประเมินตนเอง(SAR) 
 
 

วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๘ 
 - โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ด าเนินการบริหารจัดการ  โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือ
การวางแผนพัฒนาโรงเรียนเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี         
ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนงาน / โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  วิธีการ
ด าเนินงานมีดังนี้คือ 
- น ามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ คือ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิธีการจัดท าแผน การเก็บ 
และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น เพ่ือการด าเนินงานจะได้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

- ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยน าแผนการศึกษาชาติ กลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี    ผลวิเคราะห์ SWOT  ของสถานศึกษาในภาพรวม   
มาเป็นข้อมูลในการจัดท ากลยุทธ์ในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายการจัด
การศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น 
- เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับร่างให้คณะกรรมการสถานศึกษาตรวจแก้ไข และ เพ่ือลงความ 

เห็นชอบ 
       - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับสมบูรณ์เสนอผู้บริหาร เพ่ือการอนุมัติ และน าไปจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ซึ่งมีวิธีการดังนี้   

- ประชุมคณะครูระดับปฐมวัย  เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย    



๘๓ 

 

- คณะครูของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหาร ระดับปฐมวัย   ร่วมกัน วางแผน และด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละฝ่าย  ประกอบด้วย ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละฝ่าย 

- คณะครูระดับปฐมวัยแต่ละฝ่าย น าเสนอโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละฝ่าย ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
ให้คณะครูทุกคนได้รับทราบร่วมกัน ถึงแนวทางในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม เพ่ือความร่วมมือจากคณะครูทุกท่าน
ในการปฏิบัติ กิจกรรมตลอดปีการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ต่อผู้บริหารในทุกระยะ ทั้งด้วยวาจาและสรุปเป็นรายงาน 

      -    นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมของแต่ละ ฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 
      -    ผู้บริหาร มีการนิเทศด้วยวิธีการต่างๆ อาทิเช่น การประชุม การประเมินผลงานขณะปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

- หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย มีการนิเทศติดตามด้วยการ ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน
ของ   แต่ละโครงการ แต่ละกิจกรรม ที่ก าหนดอยู่ในปฏิทินปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ทุกโครงการ / กิจกรรมที่จัดท าข้ึน 

- หัวหน้าฝ่าย มีการนิเทศ ติดตามงาน ในรูปแบบของการประชุมทุกฝ่ายอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
เพ่ือการปฏิบัติงานของฝ่ายเป็นไป ตามแผนที่ได้วางไว้ ในปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่าย 
- ผู้ ร่วมงานแลกเปลี่ ยนประสบการณ์  ซึ่ งกันและกัน โดย การสนทนาแลกเปลี่ ยนประสบการณ์                 

การปรึกษาหารือในการท างานประจ าวัน หรือตามสถานการณ์ต่างๆ 
-  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ มีการประเมินกิจกรรมทุก

กิจกรรม เป็นรูปเล่มของการประเมินโครงการ   และรายงานต่อผู้บริหาร 
        - โรงเรียนได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

- มอบหมายให้แต่ละฝ่ายพิจารณามาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ท าการประเมินตนเอง โดยจัดรวบรวม
ข้อมูล ประเมินผลความส าเร็จของงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละด้าน ประเมินผล เปรียบเทียบตามเป้าหมายของแต่
ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สรุป และรายงานผล 

- คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี สอดคล้องตามแบบของหน่วยงานต้นสังกัด 
- รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ทุกๆ ปี ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ  
 

ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ด้วยระบบการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
แนวทางการพัฒนา 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสูงสุด 
 



๘๔ 

 

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
๕ ๒.๕ ๒.๕ 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๔ ๒.๕ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙  ๕ ๔.๕ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - รายงานประเมินโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 - รายงานประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
 - รายงานประเมินกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
 - รายงานประเมินกิจกรรมตลาดนัดแบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง 
 - เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
 - วารสารของสถานศึกษา 
วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๘ 

-  ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน อาทิ มุมศิลปะ  มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมธรรมชาติ มุม
บ้าน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
เด็ก 

-  โรงเรียนเป็นแหล่งบริการทางวิชาการ  เผยแพร่ข่าวสารแก่ผู้ปกครองและชุมชน  โดยได 
 ด าเนินการ ดังนี้ 

-   จัดท าวารสารของโรงเรียนเพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน 
- จัดท า เว็บไซต์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ แก่ผู้ปกครอง 
- จัดป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่องที่เก่ียวกับเด็ก 
- จัดกิจกรรม โดยเชิญผู้ปกครองเด็ก และหน่วยงานราชการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กในเรื่อง

ต่างๆ  
ผลการพัฒนา 

สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้ งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
 



๘๕ 

 

แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพิ่มมากข้ึน 

 
ด้านที่  ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา    
                    ปฐมวัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - รายงานประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิค 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๑๐ 
 - โรงเรียนมีความตะหนักถึงการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์    
เพ่ือส่งเสริมให้ครูและเด็กปฐมวัย ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
และสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อตกลงของสถานศึกษาได้ 
ผลการพัฒนา 

คณะครูและเด็ก ระดับปฐมวัย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เข้าใจ ยอมรับ และ
ยึดถือ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรได้ เพ่ือให้การด าเนินการต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐  ๕ ๕ 



๘๖ 

 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๕ ๓ ๓ 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑  ๕ ๕ 
       

 ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - รายงานประเมินผลโครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 - รายงานประเมินผลโครงการมีจิตอาสาเพ่ิมคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
 - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๑๑ 

ระดับปฐมวัย โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ได้มีการร่วมกันจัดการเรียนรู้ โดยจัดการบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปของกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามความสนใจของแต่
ละคน การลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือฝึกให้เด็กเป็นผู้ที่มีการสังเกต ซักถาม แสวงหาความรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ต่างๆ รู้จักแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย รวมทั้งครูมีการประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะ
เข้าร่วมกิจกรรม และประเมินจากผลงานของนักเรียน 

 
ผลการพัฒนา 

  - เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีความสนใจใฝ่รู้ สังเกต ทดลอง และมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ และมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย 

- โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการจัดประสบการณ์ตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมกิจกรรมที่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กทุกๆ ด้านอย่างเต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย 
 
 



๘๗ 

 

๒. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย     

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๙.๙๓ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๕ ๔.๙๓ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ    ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๔.๘๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด   
                    ประสิทธิพล 

๒๐ ๒๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                   เกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๒๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๒๐.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ 
                   ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๔.๘๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
                  สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕ ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  
                     และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
                      การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๙.๒๓ ดีเยี่ยม 
 
  ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๘ 

 

บทที่ ๔  
สรุปผลการพัฒนา 

(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
 

๑. จุดเด่นของสถานศึกษา  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
ด้านคร ู

- จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 

 ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
 สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
 วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
 ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
 ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
- น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
 พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
 มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      -     มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
 มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
 มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
 มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
 เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
 พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 

      -     มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 
ด้านผู้บริหาร 
 มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 

     -     ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
     -     มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
     -     ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
     -     มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ 
      -    มีคุณธรรม จริยธรรม 
 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 



๘๙ 

 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
 บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
 บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีความเป็นประชาธิปไตย 
 ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ด้านผู้เรียน 
 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
 มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 

      -   มีจิตใจเอ้ืออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
 มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 

     -    มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 

     -    ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
 สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
 มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
 มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     -    รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีม 
 กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
 มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 

ด้านสถานศึกษา 
 ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 

          -     มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
     -    มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
     -    มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 



๙๐ 

 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
     -    ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
     -    ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
 ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 

      -   ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
 การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
 น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
 ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

     -    จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
 ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 

     -    มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
     -    ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
 จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
 มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
 มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
 มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
 อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
 
 
๒. จุดควรพัฒนา (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

จุดควรพัฒนา 
ด้านคร ู
      -   ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค ์
          ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 
 การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน เพ่ือน ผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผล

การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/สื่อการสอน 



๙๑ 

 

จุดควรพัฒนา 
 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
 ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 

ด้านผู้บริหาร 
           - พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
ด้านผู้เรียน 
 ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 ความกล้าในการแสดงออก 
 ความอดทน อดกลั้น/ท างานจนส าเร็จ 
 การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 

ด้านสถานศึกษา 
 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
 ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
 จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ 

 
 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านคร ู
 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 

     -    จัดท าแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
 ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณา

การ/เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
 ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
 พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 

ด้านผู้บริหาร 
 จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
 ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 

ด้านผู้เรียน 
     -    ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 



๙๒ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
 สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได ้
 ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 

ด้านสถานศึกษา 
 วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
 น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 
 มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
 น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
 น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชนต่อคุณภาพผู้เรียน 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๔.   ความต้องการความช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
ความต้องการความช่วยเหลือ 

ด้านคร ู
 การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
 ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาท่ีสอน 
 ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม 
 การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น 

ด้านผู้บริหาร 
 ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร 
 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
 สวัสดิการบุคลากร 



๙๓ 

 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านผู้เรียน 
 อาหารกลางวัน 
 อาหารเสริม 
 การฝึกฝนด้านการคิด 
 ความกล้าแสดงออก 
 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
 ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ด้านสถานศึกษา 

 การขาดบุคลากรที่มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
 ค าแนะน าจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
 ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
 การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
 จัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 

 

 
 


