
วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก : งานสงเสริมสุขภาพ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานจัดประสบการณ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
รางกาย 

1. รอยละของเด็ก ท่ี มีน้ํ าหนัก
สวนสูงปกติตามเกณฑมาตรฐาน
ก ร ม อ น า มั ย  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2.  กิจกรรมกรีฑาสี เด็กปฐมวัย 
3.  กิจการรมแขงขันกีฬาระดับปฐมวัยใน
หนวยงานตางๆ (กีฬาเอกชน) 
4. กิจกรรมพฤหัสหรรษา 
5. กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
6. กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
ของ สมศ. 
7. กิจกรรมประเมินพัฒนาการรายบุคคล 
พัฒนาการ 4 ดาน 
8. ติดตามภาวะการเจริญเติบโต (น้าํหนัก-
สวนสูง) 
9. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
10. โครงการพัฒนากีฬาเด็กปฐมวัยสูความ
เปนเลิศ 

86 88 90 91 92 93 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก : งานสงเสริมสุขภาพ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานจัดประสบการณ, งานพัฒนาศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
รางกาย 

2. รอยละของเด็กมี ทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2.  กิจกรรมกรีฑาสี เด็กปฐมวัย 
3.  กิจการรมแขงขันกีฬาระดับปฐมวัยใน
หนวยงานตางๆ (กีฬาเอกชน) 
4. กิจกรรมพฤหัสหรรษา 
5. กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
6. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สม
ศ. 
7. ประเมินพัฒนาการเด็รายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
8. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
 
 
 

82 84 86 88 90 92 

 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก : งานสงเสริมสุขภาพ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานจัดประสบการณ, งานพัฒนาศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
รางกาย 

3. รอยละของเด็กมีสุขนิ สัยใน
การดูแลสุขภาพของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมติดตามภาวะการเจริญเติบโต 
3. กิจกรรมหองพยาบาล สุขนิสัยเด็ก 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สม
ศ. 
5. ประเมินพัฒนาการเด็รายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
6. กิจกรรมหนูนอยนักประชาสัมพันธ 
7. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
 
 
 
 
 

85 87 89 90 91 92 

 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก : งานสงเสริมสุขภาพ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานจัดประสบการณ, งานพัฒนาศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
รางกาย 

4. รอยละของเด็กหลีกเลี่ยงตอ
สภาวะที่เสี่ยงตอโรคอุบัติเหตุ ภัย
และสิ่งเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมติดตามภาวะการเจริญเติบโต 
3. กิจกรรมหองพยาบาล สุขนิสัยเด็ก 
4. กิจกรรมซักซอมการใชเครื่องมือดับเพลิง/
การเคลื่อนยายนักเรียนกรณีเกิดเพลิงไหม 
5. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สม
ศ. 
6. ประเมินพัฒนาการเดก็รายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
7. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
8. กิจกรรมดูแลสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย เชน การรับเด็กกอนเวลา, การ
ดูแลเวร และการรับ – สงนักเรียน 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก : งานสงเสริมสุขภาพ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานจัดประสบการณ, งานพัฒนาศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
รางกาย 

5. รอยละของเด็กมีทักษะชีวิต
เหมาะสมตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
2. กิจกรรมวิเคราะหหลักสูตร สถานศึกษา
เด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
4. กิจกรรมสรางศิลปสูปฐมวัย 
5. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สม
ศ. 
6. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
7. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
 
 
 
 

85 86 87 88 89 90 

 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
อารมณและจิตใจ 

1. รอยละของเด็กราเริง แจมใส 
มีความรูท่ีดีตอตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมกรีฑาสี เด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมแขงขันกีฬาระดับปฐมวัยใน
หนวยงานตางๆ (กีฬาเอกชน) 
4. กิจกรรมพฤหัสหรรษา 
5. กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
6. กิจกรรมคียบอรดเด็กปฐมวัย 
7. กิจกรรมคอมพิวเตอรเด็กปฐมวัย 
8. กิจกรรมสรางศิลปสูเด็กปฐมวัย 
9. กิจกรรมหองสมุด 
10. กิจกรรมวันหรรษามหาสงกรานต 
11. กิจกรรมวันคริสตมาส 
12. กิจกรรมวันเดก็แหงชาต ิ
13. กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กปฐมวัยปท่ี 1 – 
3 
 

83 85 87 89 91 93 



ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  14. กิจกรรมสานสายสัมพันธระดับชั้น 
15. กิจกรรมเขาคายดูดาว 
16. กิจกรรมนักอนุรักษรุนจ๋ิว 
17. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
18. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ 
สมศ. 
19. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
20. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
อารมณและจิตใจ 

2. รอยละของเด็กมีความมั่นใจ
และกลาแสดงออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมกรีฑาสี เด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมแขงขันกีฬาระดับปฐมวัยใน
หนวยงานตางๆ (กีฬาเอกชน) 
4. กิจกรรมพฤหัสหรรษา 
5. กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
6. กิจกรรมคียบอรดเด็กปฐมวัย 
7. กิจกรรมสรางศิลปสูเด็กปฐมวัย 
8. กิจกรรมวันครสิตมาส 
9. กิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
10. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
11. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ 
สมศ. 
 
 

83 84 85 86 87 88 



ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  12. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
13. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
13. กิจกรรมแสดงศักยภาพดานตางๆ เด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
อารมณและจิตใจ 

3. รอยละของเด็กรักผูอื่นและ
ควบคุมอารมณตนเองไดตามจิต
ตารมณ นั กบุ ญ หลุ ยส  มารี ย      
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมกรฑีาสี เด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมแขงขันกีฬาระดับปฐมวัยใน
หนวยงานตางๆ (กีฬาเอกชน) 
4. กิจกรรมพฤหัสหรรษา 
5. กิจกรรมสรางศิลปสูเด็กปฐมวัย 
6. กิจกรรมวันครสิตมาส 
7. กิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
8. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
9. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สม
ศ. 
10. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
11. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
อารมณและจิตใจ 

4. รอยละของเด็กชื่นชมศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมกรีฑาสี เด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมแขงขันกีฬาระดับปฐมวัยใน
หนวยงานตางๆ (กีฬาเอกชน) 
4. กิจกรรมพฤหัสหรรษา 
5. กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
6. กิจกรรมคียบอรดเด็กปฐมวัย 
7. กิจกรรมสรางศิลปสูปฐมวัย 
8. กิจกรรมนักอนุรักษรุนจ๋ิว 
9. กิจกรรมเปดโลกการเรียนรู 
10. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
11. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ 
สมศ. 
 
 

87 88 89 90 91 93 



ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  12. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
13. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคม 1 . ร อ ย ล ะ ข อ ง เด็ ก มี วิ นั ย 
รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของ
พอแม ครูอาจารย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมกรีฑาสี เด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมพฤหัสหรรษา 
4. กิจกรรมนักอนุรักษรุนจิ๋ว 
5. กิจกรรมโฮมรูม 
6. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
7. กิจกรรมระเบียบการแตงกายของนักเรียน 
8. กิจกรรมการเดินแถว การเขาแถว 
9. กิจกรรมคายธรรมะ 
10. กิจกรรมวันแมแหงชาต ิ
11. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
12. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ 
สมศ. 
 
 

86 87 88 89 90 92 



ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  13. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
14. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
15. วันไหวคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคม 2. รอยละของเด็กมีความซื่อสัตย
สุจริต ชวยเหลือแบงปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมกรีฑาสี เด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมนักอนุรักษรุนจ๋ิว 
4. กิจกรรมโฮมรูม 
5. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
6. กิจกรรมคายธรรมะ 
7. กิจกรรม Big Cleaning Day 
8. กิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
9. กิจกรรมหนูนอยนักออม 
10. กิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยม
ผูดอยโอกาส 
11. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
12. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ 
สมศ. 
 

86 87 88 89 90 92 



ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  13. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
14. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
15. กิจกรรมจัดประสบการณรูปแบบ STEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคม 3. รอยละของเด็กเลนและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมกรีฑาสี เด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมนักอนุรักษรุนจ๋ิว 
4. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรยีน 
5. กิจกรรมคายธรรมะ 
6. กิจกรรม Big Cleaning Day 
7. กิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
8. กิจกรรมยินดีกับบัณฑิตนอย 
9. กิจกรรมแขงขันกีฬาระดับการศกึษา
ปฐมวัยในหนวยงานตางๆ (กีฬาเอกชน) 
10. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
11. กิจกรรมพฤหัสหรรษา 
12. กิจกรรมสรางศิลปสูปฐมวัย 
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ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  13. กิจกรรมวันคริสตมาส 
14. กิจกรรมวันวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
15. กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กปฐมวัยปท่ี 1 – 
3 
16. กิจกรรมสานสายสัมพันธระดับชั้น 
17. กิจกรรมวันอาชีพ 
18. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ 
สมศ. 
19. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
20. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
21. กิจกรรมจัดประสบการณรูปแบบ STEM 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคม 4. รอยละของเด็กประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่
ตนนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมคายธรรมมะ 
3. กิจกรรมหองคุณธรรม – จริยธรรม สมาธิ
สวดมนต 
4. กิจกรรมเยี่ยมผูดอยโอกาสและบริจาค
สิ่งของ 
5. กิจกรรมวันหรรษามหาสงกรานต 
6. กิจกรรมวันเขาพรรษา 
7. กิจกรรมวันพอ 
8. กิจกรรมวันแม 
9. กิจกรรมวันลอยกระทง 
10. กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยส 
11. กิจกรรมวันคริสตมาส 
12. กิจกรรมประกวดมารยาท 
 
 

85 86 87 88 90 92 



ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  13. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
14. ประเมินพฒันาการเด็กรายบุคคลของ 
สมศ. 
15. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
16. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคม 5. รอยละของเด็กมีความมั่นใจ
แ ล ะ ก ล า แ ส ด งอ อ ก อ ย า ง
สรางสรรคเหมาะสมตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมกรีฑาสี เด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรยีน 
4. กิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
5. กิจกรรมแขงขันกีฬาระดับการศกึษา
ปฐมวัยในหนวยงานตางๆ (กีฬาเอกชน) 
6. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
7. กิจกรรมพฤหัสหรรษา 
8. กิจกรรมสรางศิลปสูปฐมวัย 
9. กิจกรรมวันคริสตมาส 
10. กิจกรรมวันวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
11. กิจกรรมแขงขันทักษะเด็กปฐมวัย 
12. กิจกรรมประกวดมารยาท 
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ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  13. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ 
สมศ. 
14. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
15. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
16. กิจกรรมจัดประสบการณรูปแบบ STEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคม 6. รอยละของเด็กเคารพศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยและมีภราดร
ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมกรีฑาสี เด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรยีน 
4. กิจกรรมแขงขันกีฬาระดับการศกึษา
ปฐมวัยในหนวยงานตางๆ (กีฬาเอกชน) 
5. กิจกรรมวันวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
6. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
7. กิจกรรมแขงขันทักษะเด็กปฐมวัย 
8. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สม
ศ. 
9. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
10. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคม 7. รอยละของเด็กไมละเลยการ
กระทําความด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมนักอนุรักษรุนจ๋ิว 
3. กิจกรรมโฮมรูม 
4. กิจกรรมคายธรรมะ 
5. กิจกรรม Big Cleaning Day 
6. กิจกรรมหนูนอยนักออม 
7. กิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผูดอยโอกาส 
8. กิจกรรมหองคุณธรรมจริยธรรม สมาธ ิ
สวดมนต 
9. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สม
ศ. 
10. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
11. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 

85 86 87 89 91 93 

 



วเิคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคม 8. รอยละของเด็กมีความเมตตา
ตอผูอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมโฮมรูม 
3. กิจกรรมคายธรรมะ 
4. กิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผูดอยโอกาส 
5. กิจกรรมหองคุณธรรมจริยธรรม สมาธ ิ
สวดมนต 
6. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สม
ศ. 
7. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
8. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคม 9. รอยละของเด็กมีทักษะสังคม
ขามวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมโฮมรูม 
3. กิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผูดอยโอกาส 
4. กิจกรรมเปดโลกการเรียนรู 
5. กิจกรรมจัดประสบการณการเรียนรู
ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 
6. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สม
ศ. 
7. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
8. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
 
 
 

86 87 88 89 90 92 

 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
สติปญญา 

1. รอยละของเด็กสนใจเรียนรูสิ่ง
รอบตัว มีความรูดานสิ่งแวดลอม 
ซักถามอยางตั้ งใจและรักการ
เรียนรู (วิถีสากล)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมนักอนุรักษรุนจ๋ิว 
3. กิจกรรม Big Cleaning Day 
4. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
5. กิจกรรมวันวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
6. กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กปฐมวัยปที่ 1 - 3 
7. กิจกรรมวันอาชีพ 
8. กิจกรรมเปดโลกการเรียนรู 
9. กิจกรรมหองสมุดเด็กปฐมวัย 
10. กิจกรรมรักการอาน 
11. กิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร 
12. กิจกรรมเรียนเสริมตอนเย็น 
13. กิจกรรมเรียนเสริมภาคฤดูรอน  
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กจิกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  14. กิจกรรมเรียนเสริมเดือนตุลาคม 
15. กิจกรรมคียบอรดเด็กปฐมวัย 
16. กิจกรรมจัดประสบการณการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 
17. กิจกรรมคอมพิวเตอรเด็กปฐมวัย 
18. กิจกรรมแขงขันทักษะเด็กปฐมวัย 
19. กิจกรรมเขาคายดูดาว 
20. กิจกรรมคายวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
21. กิจกรรมวันอาชีพ 
22. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ 
สมศ. 
23. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
24. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
25. กิจกรรมจัดประสบการณรูปแบบ STEM 
 
 
 
 
   

      

 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
สติปญญา 

2.  รอยละของเด็กมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิด
จากประสบการณการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
3. กิจกรรมวันวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
4. กิจกรรมเปดโลกการเรียนรูสูวิถีสากล 
5. กิจกรรมหองสมุดเด็กปฐมวัย 
6. กิจกรรมรักการอาน 
7. กิจกรรมเขาคายดูดาว 
8. กิจกรรมคายวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
9. กิจกรรมวันอาชีพ 
10. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ 
สมศ. 
11. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
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ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  12. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
13. กิจกรรมแฟมสะสมผลงาน 
14. กิจกรรมจัดประสบการณรูปแบบ STEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

      

 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารยี กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
สติปญญา 

3. รอยละของเด็กมีทักษะทาง
ภาษาที่เหมาะสมตามวัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
3. กิจกรรมวันวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
4. กิจกรรมหองสมุดเด็กปฐมวัย 
5. กิจกรรมรักการอาน 
6. กิจกรรมจัดประสบการณการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
7. กิจกรรมหนูนอยนักประชาสัมพันธ 
8. กิจกรรมแขงขันทักษะเด็กปฐมวัย 
9. กิจกรรมจัดประสบการณการเรียนรู
ทักษะภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 
10. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ 
สมศ. 
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ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  11. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
12. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
(พูดหนาชั้นเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที ่ 1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กจิกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
สติปญญา 

4 .  ร อ ย ละ ของ เด็ ก มี ทั กษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
และเทคโนโลยี (วิถีสากล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
3. กิจกรรมวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย 
4. กิจกรรมคายวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
5. กิจกรรมคายสรางศลิปสูปฐมวัย 
6. กิจกรรมคอมพิวเตอรเด็กปฐมวัย 
7. กิจกรรมจัดประสบการณแบบ STEM 
8. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สมศ. 
9. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
10. รายงานผลการประเมินพฒันาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
11. แฟมสะสมผลงาน 
12. กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารเด็กปฐมวัย 

87 88 89 90 92 94 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
สติปญญา 

5. รอยละของเด็กมีจินตนาการ 
ความคิดสรางสรรค และคิดนอก
กรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
3. กิจกรรมวันวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
4. กิจกรรมคายวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
5. กิจกรรมคายสรางศลิปสูปฐมวัย 
6. กิจกรรมเปดโลกการเรียนรู 
7. กิจกรรมเขาคายดูดาว 
8. กิจกรรมจัดประสบการณรูปแบบ STEM 
9. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สม
ศ. 
10. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
11. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  12. แฟมสะสมผลงาน 
13. กิจกรรมศิลปะชายแมน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
สติปญญา 

6. รอยละของเด็กมีทักษะการ
สื่ อ สารด านภาษ าอั งกฤษ ใน
ชีวิตประจําวันเหมาะสมตามวัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. กิจกรรมวันวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
3. กิจกรรมหองสมุดเด็กปฐมวัย 
4. กิจกรรมรักการอาน 
5. กิจกรรมจัดประสบการณการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
6. กิจกรรมหนูนอยนักประชาสัมพันธ 
7. กิจกรรมแขงขันทักษะเด็กปฐมวัย 
8. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สม
ศ. 
9. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
10. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 
12. กิจกรรมโฮมรูม 

85 86 87 88 89 90 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารยี กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานจัดประสบการณ      ผูรับผิดชอบรวม :  งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
สติปญญา 

7. รอยละของเด็กมีทักษะการ
อ า น  ( Reading) ก า ร เ ขี ย น 
(W)Riting แ ล ะ คิ ด เ ล ข เป น 
(A)Rithmetics เหมาะสมตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
3. กิจกรรมวันวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
4.  กิจกรรมหองสมุดเด็กปฐมวัย 
5. กิจกรรมรักการอาน 
6. กิจกรรมจัดประสบการณการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
7. กิจกรรมหนูนอยนักประชาสัมพันธ 
8. กิจกรรมแขงขันทักษะเด็กปฐมวัย 
9. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลของ สมศ. 
10. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล
พัฒนาการ 4 ดาน 
11. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (สมุดพก) 

85 86 87 89 91 93 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานการจัดการศึกษาสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจดัประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. บริหารจัดการตามวิถีสากลและ
ตามแนวทางจิตตารมณ นัก บุญ
หลุ ยส  มารี ย  ก รีญ อง เดอ  ม ง
ฟอรต” 
(สอดคลอง ม.8, 9, 11, 12) 

1. สถานศึกษ ามี การบริห าร
จัดการเปนระบบ ยึดหลักธรร
มาภิบาล และตามแนวทางจติตา
รมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง 
เดอ มงฟอรต 
 
 
 
 
 
 
 

1. บริหารฝายปฐมวัย 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ฝายปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรญีอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสรมิสขุภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดาํเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. บริหารจัดการตามวิถีสากลและ
ตามแนวทางจิตตารมณ นัก บุญ
หลุ ยส  ม ารี ย  ก รีญ อง เดอ  ม ง
ฟอรต” 
(สอดคลอง ม.8, 9, 11, 12) 

2 . มี คณ ะก รรม กา รบ ริห าร
โรงเรียนและผูปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อย างมี ประ สิ ทิภาพ และ เกิด
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 

1. บริหารฝายปฐมวัย 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ฝายปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. บริหารจัดการตามวิถีสากลและ
ตามแนวทางจิตตารมณ นักบุญ
หลุ ยส  ม ารี ย  ก รีญ อง เดอ ม ง
ฟอรต” 
(สอดคลอง ม.8, 9, 11, 12) 

3 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
สภาพแวดลอมและการบริการที่
ส ง เสริม ใหผู เรี ยนพัฒ นา เต็ ม
ศักยภาพตามแนวทางจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ 
มงฟอรต 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดสภาพแวดลอมอาคาร
สถานท่ีและบรกิารท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูของ
เด็กปฐมวัย 
2. กิจกรรมแหลงการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่น (สถานที่, บุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. บริหารจัดการตามวิถีสากลและ
ตามแนวทางจิตตารมณ นัก บุญ
หลุ ยส  ม ารี ย  กรีญ อง เดอ  ม ง
ฟอรต” 
(สอดคลอง ม.8, 9, 11, 12) 

4. สถานศึ กษามี การประ กัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาโรงเรียน
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ฝายปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พนัธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานการจัดการศึกษาสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดาํเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. บริหารจัดการความเสี่ยงภายใน
โรงเรียนอย า งเป นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.  มีแผนงานบริหารจั ดการ
ความเสี่ยงครอบคลุมระบบงาน
ของโรง 
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบตัิรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดาํเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. บริหารจัดการความเสี่ยงภายใน
โรงเรียนอย างเป นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.  มีหนวยงานรับผิดชอบในการ
ควบคุมความเสี่ยง กํากับ ติดตาม 
แล ะรายงาน ผ ล กา รบ ริห า ร
จัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ 
มีประสิทธิภาพอยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวถิีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. “SLC ในศตวรรษท่ี 21” 1. ร อ ย ล ะ ข อ ง ศิ ษ ย เ ก า 
ผูปกครองและผูที่ เก่ียวของพึง
พอใจตอภาพลักษณและชื่อเสียง
ของโรงเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมประเมินความพึงพอใจการ
บริหารฝายปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 87 91 92 94 95 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  3. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
โรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูสูวิถี
สากล  และตามจิตตารมณนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
(สอดคลอง ม.13) 

1. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ส ร า ง 
ส ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  ให เป น
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการ
เรยีนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมซอมบํารุงจัดซื้อ ผลิตสื่อเด็ก
ปฐมวัย 
2. กิจกรรมเปดโลกเรียนรู 
3. กิจกรรมจัดประสบการณประจําวัน
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
4. กิจกรรมคียบอรดเด็กปฐมวัย 
5. กิจกรรมคอมพิวเตอรเด็กปฐมวัย 
6. กิจกรรมจัดประสบกาณณการเรียนรู
ทักษะภาษาอังกฤษ 
7. กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
8. กิจกรรมสรางศิลปสูปฐมวัย 
9. กิจกรรมหองสมุดเด็กปฐมวัย 
10. กิจกรรมรักการอาน 
11. กิจกรรมโฮมรมู 
12. กิจกรรมคายธรรมะ 
 

      



ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  13. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
13. กิจกรรมเขาคายดูดาว 
14. กิจกรรมคายวิทยาศาสตร 
15. กิจกรรมวันอาชีพ 
16. กิจกรรมจัดแหลงเรียนรูพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  3. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดาํเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
โรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูสูวิถี
สากล  และตามจิตตารมณนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
(สอดคลอง ม.13) 

2 . ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ส ร า ง 
ส ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  ใ ห
สถานศึกษาจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอม พัฒนาสูวิถีสากล 
และตามจิตตารมณนักบุญหลุยส 
มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมซอมบํารุงจัดซื้อ ผลิตสื่อเด็ก
ปฐมวัย 
2. กิจกรรมจัดซื้อเครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ
สําหรับเดก็ปฐมวัย 
3. กิจกรรมอาคารสถานท่ี 
4. กิจกรรมเปดโลกเรยีนรู 
5. กิจกรรมจัดประสบการณประจําวัน
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
6. กิจกรรมคียบอรดเด็กปฐมวัย 
7. กิจกรรมคอมพิวเตอรเด็กปฐมวัย 
8. กิจกรรมจัดประสบกาณณการเรียนรู
ทักษะภาษาอังกฤษ 
9. กิจกรรมพละเด็กปฐมวัย 
10. กิจกรรมสรางศิลปสูปฐมวัย 
11. กิจกรรมหองสมุดเด็กปฐมวัย 
12. กิจกรรมรกัการอาน 

      



ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดาํเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  13. กิจกรรมโฮมรูม 
14. กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยส 
15. กิจกรรมคายธรรมะ 
16. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
17. กิจกรรมเขาคายดูดาว 
18. กิจกรรมคายวิทยาศาสตร 
19. กิจกรรมวันอาชีพ 
20. กิจกรรมอนุรักษรุนจ๋ิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  4. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานอัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สถานศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณ ของ
สถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตาม
จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญ
อง เดอ มงฟอรต 

1. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี แ ผ น ง า น 
โครงการ กิจกรรม ท่ีส งเสริม
ผูเรียนเปนไปตามอัตลักษณ ที่
สถานศึกษากําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  งานพัฒนาศักยภาพนักเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  4. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานอัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมนิผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สถานศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณ ของ
สถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตาม
จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญ
อง เดอ มงฟอรต 

2. รอยละของผู เรียนที่ เปนไป
ตามอัตลักษณที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมจัดประสบกาณณการเรียนรู
ทักษะภาษาอังกฤษ 
2. กิจกรรมคอมพิวเตอร 
3. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  4. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานอัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลกั :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สถานศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณ ของ
สถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตาม
จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญ
อง เดอ มงฟอรต 

3 . ส ถ า น ศึ ก ษ า มี แ ผ น ง า น 
โครงการ กิจกรรม ท่ีส งเสริม
ผูเรียนเปนไปตามเอกลักษณ ที่
สถานศึกษากําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวยั 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  4. โรงเรียนมีการพฒันามาตรฐานดานอัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สถานศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณ ของ
สถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตาม
จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญ
อง เดอ มงฟอรต 

4 . ส ถ าน ศึ ก ษ า เป น ไป ต า ม
เอกลักษณที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพฒันาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  5. สถานศกึษามีการพฒันามาตรฐานดานมาตรการสงเสริมสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรบัผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. โร ง เรี ย น ส ง เส ริ ม  ย กระ ดั บ
คุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล และ
เนนจิตตารมณนักบุญหลุยสมารีย 
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 

1. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ท่ี ส ง เส ริม  ยกระดับ คุณ ภาพ
การศึกษาสูวิถีสากล และเนนจิต
ตารมณนักบุญหลุยสมารีย กรีญ
อง เดอ มงฟอรต และบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระ ส งค ข อ งแ ผ น งา น 
โครงการ  
 
 
 
 
 
 

1.  นโยบายและแผนพัฒนาฝายปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  5. สถานศกึษามีการพฒันามาตรฐานดานมาตรการสงเสริมสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. โร ง เรี ย น ส ง เส ริ ม  ย ก ระดั บ
คุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล และ
เนนจิตตารมณนักบุญหลุยสมารีย 
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 

2. รอยละของผูเขารวมแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ท่ีส งเสริม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูวิถี
สากล และเนนจิตตารมณนักบุญ
หลุยสมารีย  กรีญอง เดอ มง
ฟอรต มีความพึงพอใจระดับดีขึ้น
ไป 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวนั 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
2. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
3. กิจกรรมจัดประสบการณการเรียนรู
ทักษะภาษาอังกฤษระดับการศึกษาปฐมวัย 
4. กิจกรรมหนูนอยนักออม 
8. กิจกรรมคอมพิวเตอรเด็กปฐมวัย 
6. กิจกรรมวิเคราะหปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  6. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถี
สากลและตามจิตตารมณนักบุญ
หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
(สอดคลอง ม.7.1) 
 

1. มี หลั ก สู ต รส ถ าน ศึ กษ าที่
เหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน ชุมชน และ
บูรณาการการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบตางๆ  เชน  STEM 
(Science Technology 
Engineer Math) และตามจิตตา
รมณนักบุญหลุยสมารีย กรีญอง 
เดอ มงฟอรต 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาจัดทาํ
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
2.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
3. กิจกรรมวิทยาศาสตร 
4. กิจกรรมจัดประสบการณรูปแบบ STEM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลยุส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  6. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานส่ือการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถี
สากลและตามจิตตารมณ นักบุญ
หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
(สอดคลอง ม.7.1) 
 

2. มีหลักสูตรที่สงเสริมให เด็ก
เรียน รู โด ยมี ก า รส ร า งส รรค 
คนควา และมีนวัตกรรมตาม
ความ เหมาะสมของวัย  เช น 
โครงการ (Project Approach) 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
2.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
3. โครงการการจัดประสบการณแบบ 
Project Approach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 

พันธกิจขอที่  2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  6. โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดาํเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถี
สากลและตามจิตตารมณนักบุญ
หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
(สอดคลอง ม.7.1) 
 

3. มี ห ลั ก สู ต รส ถ าน ศึ ก ษ าที่
ส ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช
ภาษาตางประเทศเหมาะสมตาม
วัย 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมวิเคราะห ปรบัปรุง พัฒนาจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
2.  กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
3. กิจกรรมจัดประสบกาณณการเรียนรู
ทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  6. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถี
สากลและตามจิตตารมณ นักบุญ
หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
(สอดคลอง ม.7.1) 
 

4. รอยละของครูไดรับการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
นําผลมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนาคร ู
2. กิจกรรมการจัดประสบการณประจําวัน 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 87 89 91 93 95 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบ ริหารทรัพยากร
มนุษยสูวิถีสากลและตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต  
 

1. มี ก า ร ส ร ร ห า  คั ด เลื อ ก 
บุคลากรอยางเปนระบบสู วิ ถี
สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบ ริหารทรัพยากร
มนุษยสูวิถีสากลและตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต  
 

2.  มีการพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบสูวิถีสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาบุคลากร 
2. ประชุมฝายปฐมวัย 
3. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบ ริหารทรัพยากร
มนุษยสูวิถีสากลและตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต  
 

3.  มีการประเมินบุคลากรอยาง
เปนระบบสูวิถีสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาบุคลากร 
2. ประเมินบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบ ริหารทรัพยากร
มนุษยสูวิถีสากลและตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต  
 

4.  มีการสงเสริมขวัญ กําลังใจ 
สงออกอยางเปนระบบสูวิถีสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาบุคลากร 
2. กิจกรรมสังสรรคในฝายปฐมวัย 
3. กิจกรรมเยี่ยมครปูวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรยีนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบ ริหารทรัพยากร
มนุษยสูวิถีสากลและตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต  
 

5 .  ร อยล ะของบุ ค ล าก ร ท่ี รู 
เขาใจและนําแนวทางจิตตารมณ
นักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ 
มงฟ อรต   ไปประยุ กตสู ก าร
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสรมิพฒันาบุคลากร 
2. งานวันนักบุญหลุยส  (วันสําคัญ) 
3. งานอภิบาล  (รวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 87 89 91 93 95 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบริหารทรัพยากร
มนุษยสูวิถีสากลและตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต  
 

6 .  ร อ ย ล ะ ข อ งค รู ผู ส อ น ที่
สามารถใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
Cambridge English Test 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสริมพัฒนาบุคลากร 
2. ทักษะภาษาอังกฤษ 
3. การจัดประสบการณกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 10 15 20 25 30 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบริหารทรัพยากร
มนุษยสูวิถีสากลและตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต  
 

7.  รอยละของผูบริหาร/คณะผู
รวมบริหารท่ีสามารถประยุกตใช
ภ าษ าอั งกฤษ เป น สื่ อ ใน การ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น  Cambridge 
English Test 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสริมพัฒนาบุคลากร 
2. ทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 25 37 50 62 75 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจดัประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบ ริหารทรัพยากร
มนุษยสูวิถีสากลและตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต  
 

8.  รอยละของบุคลากรพัฒนา
ตนเอง / ศึกษาตอระดับปริญญา
โท ข้ึ น ไ ป ทั้ ง ใ น แ ล ะ / ห รื อ
ตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถสีากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพื่อศิษย SLC ในศตวรรษท่ี 
21”  (สอดคลอง ม.7)  
 

1. รอยละของครูปฏิบัติงานตาม
บ ท บ า ท ห น า ที่ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
และตามแนวทางจิ ตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ 
มงฟอรต (7.1-7.9) 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 82 84 86 88 90 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพื่อศิษย SLC ในศตวรรษท่ี 
21”  (สอดคลอง ม.7)  
 

2.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา
ใหผูเรียนคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค นวัตกรรม คิดนอก
กรอบ ตัดสินใจ แกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานฝายปฐมวัย 
2. กิจกรรมสงเสริมพัฒนาบุคลากร 
3. งานหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
4. การจัดประสบการณประจาํวันกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม 
5. งานวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 82 84 86 88 90 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพื่อศิษย SLC ในศตวรรษท่ี 
21”  (สอดคลอง ม.7)  
 

3.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา
ใหผูเรียนมีความมั่นใจ และกลา
แสดงออกอยางสรางสรรคตาม
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดประสบการณประจาํวันกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม 
2. งานบริหารฝายปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 82 84 86 88 90 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพื่อศิษย SLC ในศตวรรษที่ 
21”  (สอดคลอง ม.7)  
 

4.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา
ใหผูเรียนมีทักษะ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
2. การจัดประสบการณประจําวันกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม 
3. กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 82 84 86 88 90 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพื่อศิษย SLC ในศตวรรษท่ี 
21”  (สอดคลอง ม.7)  
 

5.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา
ใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาบุคลากร 85 87 89 91 93 95 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบญุหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพื่อศิษย SLC ในศตวรรษท่ี 
21”  (สอดคลอง ม.7)  
 

6.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา
ให ผู เรีย นมีทั กษ ะสั งคมข าม
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาบุคลากร 
2. งานบรหิารฝายปฐมวัย 

86 87 88 89 90 92 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรับผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานส่ือการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดาํเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพื่อศิษย SLC ในศตวรรษท่ี 
21”  (สอดคลอง ม.7)  
 

7.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา
ให ผู เรี ย น มี ทั ก ษ ะ ชี วิ ต เพื่ อ
ความสําเร็จในอาชีพ (Life Skills 
for Vocational)  ห น า   4 7  
การเรียนรูในศตวรรษที่  21  ภ.
เลโอ  วิศิษฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสริมพัฒนาบุคลากร 
2. งานบรหิารฝายปฐมวัย 
3. กิจกรรมโฮมรมู 

85 86 87 88 89 90 



วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดบัปฐมวัย 
พันธกิจขอที่  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  งานบริหารฝาย  ผูรบัผิดชอบรวม :  งานหลักสูตร, งานจัดประสบการณ, งานวัดและประเมินผล, งานนิเทศการสอน, งานสื่อการเรียนรู,  
                                                                                       งานสงเสริมสุขภาพ, งานพัฒนาศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 
มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพื่อศิษย SLC ในศตวรรษท่ี 
21”  (สอดคลอง ม.7)  
 

8.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา
ให ผู เรียนมีความยุติธรรม  มี
สันติภาพ  เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย และมีธรรมสิทธิตาม
แบบอยางนักบุญหลุยส มารีย 
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาบุคลากร 
2. งานบรหิารฝายปฐมวัย 

86 87 88 89 90 92 



 


