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คานา
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำฉบับนี้ เป็นกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนในรอบปี
กำรศึกษำของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็น ภำพควำมสำเร็จที่เกิดขึ้นตำมบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2
ส่ ว น ได้ แก่ ส่ ว นที่ 1 บทสรุ ป ของผู้ บ ริ ห ำร ส่ ว นที่ 2 รำยกำรผลกำรประเมิ นตนเอง และภำคผนวก โดยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่อน ำเสนอรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นข้อมูล ในกำรวำงแผนพัฒ นำ
คุณภำพของโรงเรียน และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ รหัส 24100005 ที่ตั้ง 128 ถนน ศุภกิจ ตำบลหน้ำเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน โทรศัพท์ 038-535481
โทรสำร 038-535487 e-mail slphoto_1@hotmail.com website www.sl.ac.th ได้ รั บ อนุ ญ ำตจั ด ตั้ ง เมื่ อ 4
มิถุนำยน 2491 เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบำล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 3,223 คน
จำนวนบุคลำกรของโรงเรียน 259 คน
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง
1) ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงำนอยู่ในมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับ ยอดเยี่ยม
2) หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง
2.1 นักเรียนระดับกำรศึกษำปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ เหมำะสม
ตำมวัย และมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย มีผลงำนในกำรเข้ำร่วมและรับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกิจกรรม
ต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอก เช่น กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ปั้นดินน้ำมัน ฉีกตัดปะกระดำษ ได้รับรำงวัลเหรียญ
ทอง จำกชมรมสถำนศึกษำเอกชน และได้รับรำงวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง กำรแข่งขันกีฬำอนุบำล
สถำนศึกษำเอกชน และเด็กมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อในระดับชั้นต่อไป
2.2 โรงเรียนมีหลั กสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับหลั กสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 มีกำร
กำกับติดตำมกำรประเมินกำรใช้หลั กสูตรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรนิ เทศกำรจัดประสบกำรณ์ และส่งเสริมให้ ครูมีควำม
เชี่ ยวชำญในกำรจัดประสบกำรณ์ ด้ำนต่ ำงๆ โดยกำรเข้ำร่วมอบรม ศึกษำดูงำน คนละไม่ต่ำกว่ำ 20 ชั่วโมง มีสื่ อ
เทคโนโลยีและสื่อกำรจัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย และทันสมัย มีครูจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน มีผู้บริหำร
เป็นนักบวชทีม่ ีวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดกำรศึกษำ
2.3 โรงเรี ยนมีแผนกำรจั ดประสบกำรณ์ ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ผ่ ำนกิจกรรมกำรเรียนแบบ Project
Approch และ STEM Education และมี กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ห ลำกหลำยเช่ น ดนตรี ว่ ำ ยน้ ำ ศิ ล ปะ
ภำษำอังกฤษ
2.4 โรงเรี ยนมีกำรด ำเนิ นงำนและกิจกรรมตำมแผนพั ฒนำกำรศึกษำระดับปฐมวัย และมี ผลกำร
ดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
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3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้มำตรฐำนที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงำนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเด็กด้ำนทักษะกำรคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ EF
(Executive Functions) คือ กำรควบคุมอำรมณ์ กำรยั้งคิด และกำรพยำยำมทำงำนให้สำเร็จ
3.2 แผนปฏิบัติงำนที่ 2 พัฒนำและสร้ำงแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน ให้มีควำม
หลำกหลำย เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก กระตุ้นให้เด็กคิดและเกิดกำรเรียนรู้
3.3 แผนปฏิบัติงำนที่ 3 พัฒนำกำรบุคคลำกรระดับกำรศึกษำปฐมวัยให้เป็นผู้เชี่ยวชำญในด้ำนกำร
จัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย

ลงนำม.................................................................(ผู้อำนวยกำรโรงเรียน)
( ภรำดำอำวุธ ศิลำเกษ )
วันที่............เดือน........................พ.ศ.............
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ รหัส 24100005 ที่ตั้ง 128 ถนน ศุภกิจ ตำบล หน้ำเมือง อำเภอ
เมือง จั งหวัด ฉะเชิงเทรำ สั งกัดส ำนั กงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน โทรศัพท์ 038-535481
โทรสำร 038-535487 e-mail slphoto_1@hotmail.com website www.sl.ac.th ได้รับอนุญำตจัดตั้งเมื่อ
4 มิถุนำยน 2491 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบำล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัตินักบุญหลุยส์ มำรีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์คณะภรำดำเซนต์คำเบรียล ได้กำเนิดและดำเนินกำร
สอนสืบเนื่องมำ โดย นักบุญหลุยส์ มำรีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ได้สถำปนำขึ้นในปี ค.ศ. 1705 (พ.ศ. 2248)
มีจุดหมำยแรกที่จะสอนให้เยำวชนอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีหลักศำสนำ เป็นแนวทำงให้ประพฤติตน
เป็นคนดี นักบุญหลุยส์ มำรีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของประเทศฝรั่ งเศส เกิดใน
ครอบครัวคำทอลิก เมื่อวันที่ 31 มกรำคม ค.ศ. 1673 (พ.ศ. 2216) ที่เมืองมงฟอร์ตซูเมอร์ (Le Montort SurMeu) ณ บ้ำนเลขที่ 15 ถนนลูเดอลำโซลเนรี (Rue de La Saulnerie) บิดำชื่อ ยีนบับติสต์ กรีญอง มำรดำชื่อ
ยีน โรแบรต์ กรีญอง เป็นชำวฝรั่งเศส เมื่อหลุยส์ กรีญอง เติบโตขึ้นได้ใช้พระนำม “มำรีย์” ของแม่พระเสริม
ชื่อเข้ำไปด้วย เพรำะท่ำนมีควำมศรัทธำต่อแม่พระมำก ต่อเมื่อได้รับศีลล้ำงบำปที่เมืองมงฟอร์ตจึงใช้นำมเต็มว่ำ
“หลุ ย ส์ มำรี ย์ กรี ญ อง เดอ มงฟอร์ ต ” (หลุ ย ส์ มำรีก รี ญ องแห่ ง เมื อ ง มงฟอร์ ต ) บิ ด ำของท่ ำ นมี อ ำชี พ
ทนำยควำมมีฐำนะยำกจน ท่ำนมีพี่น้องรวม 18 คน เป็นชำย 8 คน หญิง 10 คน พี่ชำยของหลุยส์เสียชีวิตเมื่อ
อำยุได้ 5 เดือน ดังนั้นหลุยส์จึงกลำยเป็นบุตรคนโตของครอบครัว
ในวัยเด็กท่ำนใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้ำนบัว – มำร์แกร์ (Bois-Mar-Quer) หลุยส์รักพ่อ แม่และน้อง ๆ ทุกคน
มำก ท่ำนช่วยมำรดำทำงำนสำรพัด ท่ำนเป็นนักเรียนที่เอำจริงเอำจังกับกำรเรียน และสอบได้เป็นที่หนึ่งของ
ชั้นเสมอ เมื่อเรียนจบหลุยส์ได้เข้ำเรียนในบ้ำนเณรเพื่อเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ หลังจำกที่ท่ำนได้ศึกษำอยู่ในสำมเณ
รำลัยอยู่ 8 ปี ก็ได้รับกำรบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน ค.ศ. 1700 (พ.ศ. 2243) ที่โบสถ์แซงต์ซูลปีซ
(St. Sulpice Seminary) ในกรุงปำรีส เมื่ออำยุได้ 27 ปี
พ่อหลุยส์ได้อุทิศชีวิตของท่ำนด้วยกำรเทศนำสั่งสอน ให้คนที่ประพฤติตนไม่ดีได้กลับใจเป็นคนดี ทั้งยัง
ช่วยเด็ก ๆ ที่ยำกจน ได้มีโอกำสศึกษำเล่ำเรียน กำรที่พ่อหลุยส์ทำงำนอย่ำงหนัก โดยไม่คำนึงถึงสุขภำพของ
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ตนเอง จึงทำให้ท่ำนล้มป่วยลงหลำยครั้ง จนในที่สุดท่ำนก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 28 เมษำยน ค.ศ. 1716
(พ.ศ. 2259) อำยุของท่ำนในขณะนั้นเพียง 43 ปี 3 เดือนเท่ำนั้น
ภรำดำคณะเซนต์คำเบรียล คือใคร
ค ำว่ ำ “บรำเดอร์ ” หรื อ “ภรำดำ” มำจำกภำษำอั ง กฤษว่ ำ “Brother” แปลว่ ำ พี่ ช ำย หรื อ
น้องชำย เรำถือว่ำผู้ที่ถวำยตัวเป็นผู้ รับ ใช้พระเป็นเจ้ำในพระศำสนจักรนั้น ต่ำงก็เป็นพี่น้องกันเปรียบเสมือน
ครอบครัวเดียวกันในทำงศำสนำ หรือ “ภรำดำ” คือ นักบวชที่ได้ปฏิญำณตนต่อหน้ำอธิกำรเจ้ำคณะและพระศำ
สนจักรที่เป็นตัวแทนของพระเป็นเจ้ำ จะถือควำมยำกจน ควำมบริสุทธิ์ ควำมนบนอบ
สำหรับภรำดำในคณะเซนต์คำเบรียล คือ บุคคลที่ไ ด้ปฎิญำณตน เพื่อดำเนินชีวิตตำมอย่ำงท่ำนนักบุญ
หลุยส์มำรีย์กรีญองเดอ มงฟอร์ต ผู้สถำปนำคณะฯ ในกำรติดตำมพระเยซูเจ้ำ รับใช้เพื่อนมนุษย์ รับใช้พระศำสน
จักร รับใช้พระเจ้ำโดยกำรให้กำรศึกษำแก่เยำวชนของชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กยำกจน ที่ไม่มีใครเหลียวแล
เด็กกำพร้ำ ฯลฯ ภรำดำคณะเซนต์คำเบรียลจะไม่บวชเป็นพระสงฆ์ เพรำะกำรเป็นภรำดำเป็นกระแสเรียกที่
สมบูรณ์แล้ว
นักบวชในคณะภรำดำเซนต์คำเบรียล แห่งประเทศไทย มีเฉพำะนักบวชผู้ชำยเท่ำนั้น เรียกทั่วไปว่ำ“บรำ
เดอร์” (Brother) บรำเดอร์ทุกท่ำนมีศีลเป็นหลักในกำรดำเนินชีวิตที่สำคัญที่สุดอยู่ 3 ประกำร ดังต่อไปนี้ คือ
1. ถือควำมยำกจน (Poverty) คือ ไม่เป็นเจ้ำของในทรัพย์สิน มีควำมประหยัดและมีควำมอดทนต่อ
ควำมเป็นอยู่
2. ถือศีลพรหมจรรย์ (Chastity) คือ รักษำควำมบริสุทธิ์ ไม่มีครอบครัว
3. มี ค วำมนบนอบ (Obedience) คื อ เชื่ อ ฟั ง ผู้ ใ หญ่ ซึ่ ง ถื อ เสมื อ นเป็ น ผู้ แ ทนของพระเป็ น เจ้ ำ
เป็นกำรมอบกำรถวำยชีวิตต่อพระเป็นเจ้ำ ไม่ย่อท้อต่อภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย สละ
ตัวเองทำงำนเพื่อมวลมนุษย์และพระเป็นเจ้ำ
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ความหมายของตรามูลนิธิฯ
ตรำของภรำดำคณะเซนต์คำเบรียล เป็นเครื่องแสดง เอกลักษณ์ และควำมสำมัคคีของบรรดำสมำชิก
อัสสัมชัญ และมีควำมสำคัญมำกในฐำนะเป็นที่รวม หัวใจหลำยพัน หลำยหมื่นไว้ให้อยู่ใต้สำนึกแห่งกำร ประพฤติ
ปฎิบัติ ร่วมกันซึ่งควำมหมำยของตรำมีดังนี้
โล่ หรือ Coat Of Arms ที่อยู่ใจกลำงของตรำนี้เป็นเครื่องหมำยแสดง เกียรติประวัติอันยำวนำน และ
ยั่งยืนของสถำบันภรำดำคณะเซนต์คำเบรียลภำยในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีควำมหมำยเชื่อมโยงกันดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง คือคำ A.M. คือ Ave Maria (ภำษำละติน) Maria เป็นชื่อของมำรดำ ของพระเยซูคริสต์ Ave
Maria ตรงกับภำษำไทยว่ำวันทำแม่มำรี ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขำว เป็นเครื่องแสดงถึงควำมบริสุทธิ์
ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนำวำชีวิต ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไป จนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้
คิดเสมอว่ำ ชีวิตคือกำรต่อสู้
ส่วนที่สำม มีดวงดำวอยู่ในท้องฟ้ำเหนือเรือลำที่กำลังสู่คลื่นลม หมำยถึง แสงแห่ง ควำมหวัง ได้แก่ แสง
ธรรมแห่งศำสนำกับแสงแห่งปัญญำ
ส่วนที่สี่ เป็นเครื่องหมำย D+S ย่อมำจำกภำษำฝรั่งเศส Dieu Seul ซึ่งมีควำม หมำยว่ำ จะทำทุกสิ่งเพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่พระเจ้ำ ส่วนเครื่องหมำยกำงเขนเป็นเครื่องหมำยแสดงถึงควำมเสียสละแห่งควำมรัก
พวงดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมำลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำ ควำมดีเพื่อ เชิดชูและ
จรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถำบันมิให้เสื่อมสูญสลำยไป คำว่ำ Labor Omnia Vincit (Labor Conquers
all Things) ที่อยู่ใต้ชื่อเป็นคติพจน์ (Motto) ประจำใจของสมำชิกในครอบครัวที่จะต้องมีควำมวิริยะอุตสำหะซึ่งจะ
นำมำแห่งควำมสำเร็จ
ตรำโล่นี้จะอยู่ในจิตสำนึกของทุกคน และช่วยเตือนใจให้คำนึงถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภรำดำ
เซนต์คำเบรียล ภำยในอ้อมอกพระแม่มีศำสนำเป็นเสมือนชีวิตยึดถือ ควำมบริสุทธิ์และจริงใจต่อกันและกัน รู้จักใช้
ชีวิตเพื่อต่อสู้กับปัญหำและอุปสรรคอย่ำงมีควำมหวังใช้คุณธรรมและปัญญำเป็นเครื่องนำทำงและล้อมรอบไปด้วย
ควำมรัก มีควำมเสียสละอันจะทำให้เรำเป็นคนที่สมบูรณ์ สำมำรถเอำชนะอุปสรรคทั้งมวลได้ด้วยควำมอุตสำหะจน
ได้รับควำมสำเร็จด้วยเกียรติยศและกำรยกย่องสรรเสริญตลอดไป
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ประวัติโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ในปี 2491 ภรำดำฮิวเบิร์ต เจ้ำคณะภรำดำเซนต์คำเบรียล ได้มอบหมำยให้ภรำดำยอห์น แมรี่ ร่วมกับ
ภรำดำภักดี ทุมมกำนน ขออนุญำตจัดตั้งโรงเรียน เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำ แก่เยำวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่ง
ต่อมำโรงเรีย นแห่ งนี้ เป็ น ที่รู้จั ก ในนำมของ โรงเรียนเซนต์ห ลุ ยส์ ฉะเชิงเทรำ วันที่ 4 มิถุนำยน 2491 เป็นวัน
แรกเริ่มของโรงเรียนแห่งนี้ในกำรทำหน้ำที่สถำบันกำรศึกษำ ของท้องถิ่น ซึ่งมีภรำดำ ยอห์น แมรี่ เป็นผู้จัดกำรและ
อธิกำร โดยมี นำยชลินทร์ ศรีพิจำรณ์ เป็นครูใหญ่ ปฐมบทของโรงเรียนเซนต์หลุยส์นั้น ได้เริ่มต้นโดยคณะครู 6 คน
กับ นักเรียน 72 คน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จนถึงชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 3
นั บ ตั้ งแต่ โ รงเรี ย นเซนต์ ห ลุ ย ส์ ฉะเชิ งเทรำ ได้ เปิ ด ด ำเนิ น กำรสอนให้ แ ก่ บุ ต รหลำนของชำวจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรำ คณะภรำดำ และคณะครูตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ ได้ทุ่มเทควำมตั้งใจที่จะพัฒนำโรงเรียนแห่งนี้ให้มีควำม
พร้อมในทุก ๆ ด้ำน เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ปกครองและนักเรียน ที่ต้องกำรจะมีสถำบันกำรศึกษำที่
มีคุณภำพ ทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีพัฒนำกำรที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำ
เริ่มจำกปี 2495 ภำยหลังจำกที่ได้มีกำรก่อตั้งโรงเรียนได้ไม่นำนนัก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ได้รับ
กำรรับรองวิทยฐำนะจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งเป็นกำรยืนยันถึงมำตรฐำนด้ำนกำรศึกษำของโรงเรียน และต่อมำ
ในปีกำรศึกษำ 2496 โรงเรียนแห่งนี้ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกครั้งในด้ำนภำพลักษณ์ กล่ำวคือ โรงเรียนได้มี
กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกำยจำกเดิมที่ให้นักเรียนแต่งกำยด้วยเสื้อสีขำว กำงเกง สีกำกี มำเป็นเสื้อสีขำว กำงเกง
สีน้ำเงิน สวมถุงเท้ำสั้นสีขำว รองเท้ำสีดำ ดังเช่นปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน
อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ปกครองโดยกำรส่ง
บุตร-หลำน เข้ำมำเรียนเป็ น จำนวนมำก ทำให้ จำนวนนักเรียนได้เพิ่ มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จนสถำนที่ตั้งเดิมที่เคย
กว้ำงขวำงไม่อำจจะรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้
ในปี กำรศึกษำ 2498 จึ งได้มีกำรย้ำยที่ตั้งโรงเรียน มำตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบันซึ่งมีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งำน 60
ตำรำงวำ พร้อมกับกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนหลังใหม่ ชื่อ "อำคำรเซนต์หลุยส์" จำกนั้น ในปีกำรศึกษำ 2504 เป็น
อีกปีกำรศึกษำที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนที่เด่นชัด โดยภรำดำ อันโตนิโอ
อธิกำรในขณะนั้น ได้ตัดสินใจขยำยกำรเรียนกำรสอนไปจนถึง ชั้น ม.7 แผนกวิทยำศำสตร์ หรือที่คนในยุคนั้น
เรียกว่ำ ชั้นเตรียมอุดมศึกษำ และเพื่อเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำให้มีคุณภำพสูงสุด
ในปีกำรศึกษำ 2505 ภรำดำ อัน โตนิโอ ได้สร้ำงหอสมุดโดยแยกออกมำเป็นเอกเทศเพื่อให้บริกำรแก่
นักเรียน
ในปีกำรศึกษำ 2507 เป็นปีที่โรงเรียนได้เปิดทำกำรสอนตั้งแต่ชั้น ป1. ถึง ม.ศ. 5
ด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น อย่ำงรวดเร็ว ปีกำรศึกษำ 2512 ภรำดำอะเล็กซำนเดอร์จึงได้ดำเนินกำร
สร้ำงอำคำรเรียนหลังใหม่ เป็น ตึกขนำด 3 ชั้น ยำว 28 เมตร ชื่อ "อำคำรมำรีย์" เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
โรงเรียน

10

ในปีกำรศึกษำ 2518 เป็นปีที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ได้มีกำรสร้ ำงอำคำรเรียนเพิ่มเติมสำหรับ
นักเรียนในระดับอนุบำล และได้สร้ำง "อำคำรมงฟอร์ต" ขึ้น ในสมัยภรำดำพยุง ประจงกิจ
ปี ก ำรศึ ก ษำ 2522 เป็ น อี ก ก้ ำ วที่ ส ำคั ญ ของโรงเรี ย น ในกำรพั ฒ นำระบบกำรศึ ก ษำเพื่ อ ให้ ส ำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง ในปีกำรศึกษำนี้โรงเรียนได้มีกำรขออนุญำตรับนักเรียนหญิง
ในชั้นอนุบำลปีที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้มีกำรพัฒนำสภำพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีควำมเหมำะสม มำกขึ้น
ในปีกำรศึกษำ 2534 เป็นปีที่ภรำดำอนุรักษ์ นิธิภัทรำภรณ์ ได้เข้ำมำรับหน้ำที่อธิกำร นับเป็นยุคที่โรงเรียน
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ได้มีกำรพัฒนำกำรในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงรวดเร็ว เช่น กำรเร่งปรับปรุงอำคำรสถำนที่ กำร
ก่อสร้ำง "อำคำรสัฐยำมหำรำชินี" "อำคำรวันทำมำรี" อำคำรสำหรับนักเรียนอนุบำล อำคำร"เฉลิมพระเกียรติ"
อำคำรเรียน 6 ชั้น รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรในทุก ๆ ด้ำนเพื่อรองรับระบบกำรศึกษำยุคใหม่ซึ่งทำให้เซนต์หลุยส์
ในยุคนั้น เป็นยุคที่หลำยคนกล่ำวว่ำ เป็นยุคแห่งกำรเร่งรัดพัฒนำ ซึ่งควำมพยำยำมดังกล่ำวได้ส่งผลแก่โรงเรียนใน
ปัจจุบัน ในด้ำนกำรเป็นสถำบันกำรศึกษำชั้นนำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ อย่ำงไรก็ตำมนอกเหนือจำกกำรพัฒนำด้ำน
ระบบกำรเรียนกำรสอน และอำคำรสถำนที่ให้มีควำมทันสมัยแล้ว ในด้ำนพัฒ นำกำรด้ำนสังคม โรงเรียนเซนต์
หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ได้มุ่งส่งเสริมกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อที่จะพัฒ นำนักเรียนให้มีคุณภำพสูงสุด โดยในปีกำรศึกษำ
2542 ได้รับรำงวัล เหรียญเงินระดับประเทศ จำกกำรประกวดวงโยธวำทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ประเภทระดับ
มัธยมต้น ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2542
ในปี กำรศึกษำ 2543 ในปี กำรศึกษำนี้โรงเรียนได้รับรองมำตรฐำนคุณ ภำพกำรศึกษำในระดับอนุบำล
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ นับเป็นก้ำวที่สำคัญของโรงเรียนที่มุ่งสู่กำรดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำม พ.ร.บ.
2542 และตำมแนวกำรจัดกำรศึกษำของคณะเซนต์คำเบรียล ในปีถัดมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2544 มีกำรอบรมพัฒนำ
หลักสูตร ปฏิรูปกำรเรียนรู้ ปฏิรูปครูและจัดกำรเรียนกำรสอน และภรำดำมีศักดิ์ ว่องประชำนุกูล ได้สร้ำง "อำคำร
สิรินธร" เพื่อรองรับกำรเปิดมัธยมศึกษำตอนปลำย และในปีกำรศึกษำ 2545 โรงเรียนได้เปิดทำกำรสอนในระดับ
ม.ปลำย พร้อมทั้งได้เช่ำและซื้อที่ดินเพื่อขยำยเนื้อที่เพิ่มเติมด้ำนหลัง
ในปีกำรศึกษำ 2546 โรงเรียนได้รับกำรคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล
พระรำชทำน ระดับก่อนประถมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2545 และโรงเรียนยังได้รับประกำศเกียรติคุณ จำก
สมเด็จพระนำงเจ้ ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินี น ำถ สภำนำยิกำสภำกำชำดไทย มีพระรำชเสำวนีย์ โปรดเกล้ ำโปรด
กระหม่อม ให้ประกำศว่ำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ เป็นสถำบันที่ให้ควำมร่วมมือจัดหำผู้บริจำคโลหิตเป็น
หมู่คณะ เพื่อช่ว ยเหลื อเพื่ อนมนุ ษ ย์ อย่ ำงสม่ ำเสมอนำนกว่ำ 5 ปี อีกด้ว ย โรงเรียนได้จัดท ำระบบสำรสนเทศ
สถำนศึกษำโดยใช้ชื่อว่ำ SWIS (School Web-based Information System) เป็น Web Application ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริห ำรข้อมูลของโรงเรียนให้ มีประสิ ทธิภ ำพและสนองต่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โรงเรียนได้มุ่ง
ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนดนตรี ให้มีโอกำสได้แสดงออกโดยกำรจัดตั้งวงโยธวำฑิต และผลปรำกฏว่ำ
ได้รับรำงวัลเหรียญทอง จำกกำรประกวดวงโยธวำฑิต นักเรียน นิสิต นักศึกษำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และชิง
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ถ้วยพระรำชทำนฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2547 และรำงวัลเหรียญเงิน จำกกำรประกวดวงโยธวำทิตยำมำฮ่ำ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำนฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2547
ปีกำรศึกษำ 2547 ภรำดำชำนำญ เหล่ำรักผล รับหน้ำที่อธิกำรโรงเรียน ได้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
และกำรพัฒนำในทุก ๆ ด้ำน เพื่อให้โรงเรียนก้ำวสู่กำรเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำ และเทคโนโลยี มีกำรปรับโครงสร้ำง
กำรบริหำร และกำรบริหำรกำรจัดกำรที่เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไป
ถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำจีน ตลอดจนด้ำนเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์ และอำคำร
สถำนที่ มีกำรคัดสรรบุคลำกรที่เป็นชำวต่ำงชำติที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเปรียบเสมือนเจ้ำของภำษำ มำทำกำรสอน
ให้กับนักเรียน และมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษในวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ
โดยครูต่ำงชำติร่วมกับครูไทย กำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยกำรปรับเปลี่ยน ขยำยห้องปฏิบัติกำร จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดตำมห้องเรียน
และมีสื่อเทคโนโลยีที่ครบครัน เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน มีห้องมัลติมีเดียรวมถึงเครื่องทัศนูปกรณ์อื่น ๆ ที่
ทันสมัย กำรส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรในด้ำนเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้ำวไกล ตลอดจนมีกำร
พัฒนำอำคำรสถำนที่อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรปรับสภำพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงำม และมีสิ่งอำนวยควำม
สะดวกให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2548 โรงเรียนได้ผ่ำนกำรคัดสรรผลงำน และได้รับรำงวัลเหรียญเงิน จำกกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบธุดงคศึกษำ ของสำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรขับเคลื่อนงำนปฏิรูปกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่ อง เสริมสร้ำงให้ ผู้เรีย น ครู ตลอดจนผู้ เกี่ยวข้องได้ใช้กระบวนกำรคิดและทักษะในกำรพัฒ นำผลงำนที่มี
คุณภำพ ผ่ำนกำรประเมินตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลฯ ปีกำรศึกษำ 2547 –
2549 และกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และในปีกำรศึกษำ 2549 ได้ดำเนินกำรสร้ำงอำคำร “ศูนย์กำร
เรียนรู้ยอห์น แมรี่”
ปีกำรศึกษำ 2550 ภรำดำมณฑล ประทุมรำช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร ผู้จัดกำร และผู้แทนผู้รับ
ใบอนุ ญ ำต เน้ น นโยบำยประหยั ด เพิ่ ม คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ปฏิ บั ติ ง ำนเป็ น ที ม และเปิ ด โรงเรี ย นต่ อ ชุ ม ชน
นอกจำกนี้ยังได้ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียน ได้ดำเนินกำรอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ กำรก่ อ สร้ ำ งและตกแต่ งภำยในอำคำร “ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ ย อห์ น แมรี่ ” ซึ่ ง เป็ น อำคำร
อเนกประสงค์ จำนวน 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 6,062 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยห้องประชุมขนำดใหญ่ขนำด
900 -1,000 ที่นั่ง สำหรับรองรับกำรจัดงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรเล่นกีฬำในร่มได้ ห้องประชุมย่อย
ขนำด 300 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องออกกำลังกำย ลำนจัดนิทรรศกำร โรงอำหำรขนำดใหญ่ให้
ทัน สมัย ถูกสุ ขลั กษณะ และห้ องสมุ ดที่ทัน สมัย จัดสร้ำงห้ องเกียรติยศ เพื่ อเก็บรวบรวมผลงำนต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนไว้เป็นสัดส่วน
ณ ชั้นสอง อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้ยอห์น แมรี่ จัดสร้ำงหลังคำสระว่ำยน้ำ เพื่อกัน
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แดด - ฝนให้กับ ผู้ที่มำใช้บริกำร จัดทำคู่มือครู เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน มุ่งเน้นเรื่องระเบียบและควำมมีวินัย
ควำมสะอำด และลงนำมในสัญญำซื้อขำยที่ดินเช่ำจำกคุณลัดดำ – บำรุง ศรีคชำ มำเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน
จำนวน 17 ไร่ เป็นเงิน 17.5 ล้ำนบำท
ปีกำรศึกษำ 2551 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีเสกอำคำร “ศูนย์กำรเรียนรู้ยอห์น แมรี่” โดยได้รับเกียรติจำก
พระคำร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มำเป็นประธำนในพิธี เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน
2551 ซึ่งตรงกับวันฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งกำรก่อตั้งโรงเรียน อีกทั้งยั งได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินเปิดอำคำร “สิรินธรและศูนย์กำรเรียนรู้ยอห์น แม
รี่” เมื่อวัน ที่ 4 สิ งหำคม 2551 น ำควำมปลื้ มปิติยินดีมำสู่ ชำวเซนต์ ห ลุยส์เป็นอย่ำงยิ่ง นอกจำกนี้ได้มีกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอำดและสวยงำมยิ่งขึ้น จัดทำสีอำคำรทุกอำคำรให้ดูเด่นเป็นสง่ำ
จัดทำและติดตั้งป้ำยบอกทำงไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียนทั้งภำษำไทยและอังกฤษ เพื่อให้ผู้มำติดต่อกับทำง
โรงเรียนได้ใช้บริกำรสะดวกขึ้น จัดทำและติดตั้งป้ำยสุภำษิต – คำคม ทั้งภำษำไทย และอังกฤษ ตำมอำคำร เพื่อ
เป็ น แหล่ งควำมรู้ ให้ แก่นั กเรี ย นทุก คน และในปี นี้ โรงเรียนได้ผ่ ำนกำรประกัน คุณ ภำพและรับ รองมำตรฐำน
กำรศึกษำ รอบ 2 ประเภทสำมัญศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัยศึกษำ ประถมศึ กษำและมัธยมศึกษำ จำก
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ) นับเป็นก้ำวที่สำคัญของโรงเรียนที่มุ่งสู่กำรปฏิรูป
กำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
ตำมแนวกำรจัดกำรศึกษำเซนต์คำเบรีย ล พร้อมทั้งได้ส่งโรงเรียนเข้ำรับกำรประเมินเพื่อขอรับรำงวัลพระรำชทำน
ประเภทกำรศึกษำปฐมวัย ขนำดใหญ่ เพื่อเป็นกำรพัฒนำโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
ปีกำรศึกษำ 2552 โรงเรียนได้จัดพิธีสหบูช ำมิสซำขอบพระคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำ
โรงเรียน โดย พระสังฆรำชลอเรนซ์ เทียนชัย สมำนจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธำนใน
พิธี เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2552 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 61 ปีแห่งกำรก่อตั้งโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะ
ภรำดำ คณะครู ผู้ ป กครอง และศิษย์ เก่ำ อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับ รำงวัล สถำนศึกษำพระรำชทำน ระดับ ก่อน
ประถมศึกษำ ขนำดใหญ่ ประจำปีกำรศึกษำ 2551 ซึ่งถือเป็นรำงวัลเกียรติยศสูงสุดที่สถำนศึกษำได้รับ เพรำะ
เป็นรำงวัลที่แสดงถึงคุณภำพและมำตรฐำนโดยรวมของโรงเรียน โดยภรำดำมณฑล ประทุมรำช ผู้อำนวยกำรฯ
ได้เข้ำเฝ้ำฯรับรำงวัลพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม
2552 ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ และจัดงำนฉลองรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ในวันที่ 28 กรกฎำคม
2552 โดยมีพิธีแห่อัญเชิญเกียรติบัตรในช่วงเช้ำ และงำนเลี้ยงแสดงควำมยินดีในช่วงเย็น ซึ่งรำงวัลสถำนศึกษำ
พระรำชทำนที่ได้รับ ส่งผลให้ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐำนะเป็นผู้บริห ำรที่พัฒ นำ
สถำนศึกษำจนได้รับรำงวัลพระรำชทำน จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นอกจำกนี้ได้มีกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของนักเรียน โดยจัดสร้ำงสวนนก
เซนต์ห ลุยส์ ซึ่งมีนกหลำกหลำยชนิ ดให้นั กเรียนศึกษำหำควำมรู้ จัดทำป้ำยแหล่งกำรเรียนรู้บริเวณริมแม่น้ำ
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สร้ำงศำลำกำรเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ฯ สวนวรรณคดี และจัดสวนหย่อมรอบบริเวณโรงเรียนให้
สวยงำม อีกทั้งได้ติดตั้ง Active board ซึ่งเป็นสื่อกำรสอนที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัด กำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ครู
และนั ก เรี ย นเกิ ด กำรเรี ย นรู้ แ บบใหม่ ๆ เป็ น กำรพั ฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง ได้ รั บ รำงวั ล สถำนศึ ก ษำ
พระรำชทำนประเภทประถมศึ ก ษำ ขนำดใหญ่ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2552 อั น เป็ น สถำนศึ ก ษำที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล
พระรำชทำนติดต่อกัน 2 ปี
ปี กำรศึกษำ 2553 โรงเรีย นได้จั ดพิธีส หบูช ำมิส ซำขอบพระคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ ำยวันสถำปนำ
โรงเรี ย น ในวัน ที่ 4 มิ ถุ น ำยน 2553 ซึ่ งเป็ น วัน ครบรอบ 62 ปี แห่ งกำรก่ อ ตั้ งโรงเรีย น โดย ฯพณฯ
พระสังฆรำช
สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธี เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่ ค ณะภรำดำ คณะครู ผู้ ป กครอง และศิ ษ ย์ เก่ ำ และในปี นี้ โรงเรี ยนยั งได้ รับ รำงวัล สถำนศึ ก ษำ
พระรำชทำน ระดับ ประถมศึกษำ ขนำดใหญ่ ประจำปีกำรศึกษำ 2552 ซึ่งถือเป็นรำงวัล เกียรติยศสู งสุ ดที่
สถำนศึกษำทุกแห่งมุ่งมั่น และปรำรถนำที่จะได้รับ เพรำะเป็นรำงวัลที่แสดงถึงคุณภำพและมำตรฐำนโดยรวมของ
โรงเรียน โดยผู้อำนวยกำรได้เข้ำเฝ้ำฯ เพื่อเข้ำรับรำงวัลพระรำชทำน จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี เมื่อวัน ที่ 12 กรกฎำคม 2553 ณ ศำลำดุสิ ดำลั ย สวนจิตรลดำ ซึ่งในปีนี้ ถือเป็น ปีที่ 2 ที่
โรงเรียนได้รับคัดเลือกจำกกระทวงศึกษำธิกำรให้เป็นสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลพระทำน 2 ปีติดต่อกัน โดยมีพิธี
แห่อัญเชิญเกียรติบัตร ในวันที่ 13 กรกฎำคม 2553 และจัดงำนเลี้ยงฉลองโรงเรียนรำงวัลพระรำชทำนระดับ
ก่อนประถมศึกษำขนำดใหญ่ ประจำปีกำรศึกษำ 2551 และระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่ ประจำปีกำรศึกษำ
2552 ขึ้น ในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2553 เพื่อเชิดชูเกียรติของโรงเรียนและเป็นกำรเฉลิมฉลอง "ผลงำนและควำม
ดี สมศักดิ์ศรี รำงวัลพระรำชทำน" นอกจำกนี้ได้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอำดสวยงำม
ปรับปรุงเพิ่มเติมแหล่งกำรเรียนรู้ จัดทำ และติดตั้งป้ำยสุภำษิต – คำคม ทั้งภำษำไทย และอังกฤษ ตำมอำคำร
เพื่อเป็นแหล่งควำมรู้ให้แก่นักเรียนทุกคน และปรับเปลี่ยนหลักสูตรขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2544 เป็นหลั กสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2551 อีกทั้งได้ติดตั้งกระดำนอัจฉริยะ Activboard ในระดับชั้น
มัธยมศึกษำทุกห้องเรียน เพื่อใช้ในกำรจัด กำรเรียนกำรสอน ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยภำยในโรงเรียนให้มี
คุณภำพมำกยิ่งขึ้น และเริ่มกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักภรำดำโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ พร้อมทั้งได้ส่งโรงเรียน
เข้ำรับกำรประเมินเพื่อขอรับรำงวัลพระรำชทำน ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ เพื่อเป็นกำรพัฒนำโรงเรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง
ปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรียนได้จัดพิธีบูชำมิสซำขอบพระคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียน
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 3 มิ ถุ น ำยน 2554 ซึ่ งเป็ น วั น ครบรอบ 63 ปี แห่ ง กำรก่ อ ตั้ ง โรงเรี ย น โดย
ฯพณฯ
พระสังฆรำชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครรำชสีมำ ได้ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธี เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่คณะภรำดำ คณะครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ำ อีกทั้งยังได้รับอนุมัติจำกทำงมูลนิธิฯให้ทำกำร
สร้ำงอำคำรเรียนหลังใหม่ทดแทนอำคำรเรียนเซนต์หลุยส์ ซึ่งเป็นอำคำรที่ใช้งำนมำกว่ำ 50 ปี มีรำกฐำนที่ไม่
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ค่อยมั่นคง แข็งแรง อีกทั้งขำดควำมปลอดภัย และมีบุคลำกรทั้งครูและนักเรียนใช้งำนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน
บนอำคำรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นประจำ ซึ่งอำจจะเกิดอันตรำยได้ทั้งในปัจจุบันและอนำคต โดยอำคำรเรียนหลัง
ใหม่เป็นอำคำรเรียน 6 ชั้น ออกแบบโดยบริษัทเออร์เบิ้นอำร์คิเต็คส์ จำกัด ใช้งบประมำณกำรก่อสร้ำงจำนวน
140 ล้ำนบำท กำหนดแล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน ปีกำรศึกษำ 2555 รวมเวลำก่อสร้ำงประมำณ 10 เดือน
ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่โล่งและห้องประกอบกำรบำงส่วน ชั้นที่ 2 – 6 เป็นห้องเรียน ป. 4 – ม. 2 และ
ห้องประกอบกำรบำงส่วน ตำมลำดับซึ่งถือว่ำ เป็นอำคำรเรียนที่ทันสมัยเหมำะแก่กำรจัดกำรศึกษำในยุคปัจจุบั น
เป็ น อย่ ำงยิ่ ง นอกจำกนี้ ได้ ป รั บ ภู มิ ทั ศ น์ โดยรอบบริเวณโรงเรีย นให้ แหล่ งกำรเรีย นรู้ โดยได้ จัด ท ำโครงกำร
ฐำนควำมรู้..ตำมรอยพ่อหลวง 84 ฐำน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปิดโอกำสให้บุคลำกรครู นักเรียน ท่ำนผู้ปกครอง
และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้พระรำชกรณียกิจของในหลวงและสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งได้รับ
รำงวัลสถำนศึกษำพระรำชทำนประเภทมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่ ปีกำรศึกษำ 2554 อันเป็นสถำนศึกษำที่ได้รับ
รำงวัลพระรำชทำนอย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี
ปีกำรศึกษำ 2555 ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ตั้งอยู่ที่ 128 ถนนศุภกิจ ตำบลหน้ำเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ สังกัดสำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 เปิดทำกำรสอนตั้งแต่ชั้นกำรศึกษำปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 บนเนื้อที่ 19 ไร่
3 งำน 23ตำรำงวำ มีนักเรี ยนทั้งหมด 3,850 คน ระดับก่อนประถมศึกษำ จำนวน 632 คน ระดับประถมศึกษำ
จำนวน 1,566 คน ระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 1,652 คน และคณะครูทั้งหมด 267 คนครูชำย จำนวน 56 คน
ครูหญิง จำนวน 211 คน มีอำคำรเรียนและอำคำรประกอบกำรทั้งหมด 12 อำคำร จัดเป็นห้องเรียน ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องประชุม ห้องพยำบำลห้องพักครู โรงอำหำรอำคำรพลศึกษำ
สนำมกีฬำ และอื่น ๆ โรงเรียนได้รับรำงวัลพระรำชทำนระดับกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555
ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ได้รับประกำศเกียรติคุณชั้นที่ 3 จำกสภำกำชำด
ไทย ในกำรเป็น สถำบั นที่ให้ควำมร่วมมือจัดหำผู้ บริจำคโลหิ ต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่ำงสม่ำเสมอ รวม
ติดต่อกันนำนกว่ำ 9 ปี รวมเป็นปริมำณโลหิตสะสมที่ได้รับบริจำคเกินกว่ำ 3,200 หน่วย ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์
2556 ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ได้รับรำงวัลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำระดับชำติ
ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำกผลคะแนนกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET
เข้ำรับรำงวัล ในวันที่ 30 พฤษภำคม 2556 ณ สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ เขต 1
โรงเรี ย นได้ผ่ ำนเกณฑ์ กำรทดสอบทำงกำรศึก ษำระดับ ชำติขั้น พื้น ฐำน (O-NET) ระดับ เหรียญทองแดง โดย
สำนั กงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรศึกษำเอกชนจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรขึ้น ในวันพฤหั สบดีที่ 26 ธันวำคม
2556 ณ โรงแรมปริน ซ์พ ำเลซ มหำนำค กรุงเทพฯ โรงเรียนได้รับ โล่ พ ร้อมด้ว ยเกียรติบัตรรำงวัล โรงเรียน
ส่งเสริมกำรออมดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น. สมเด็จ
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พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินทรงเปิดอำคำร “เซนต์หลุยส์วิทยำคำร” ณ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
ปี ก ำรศึ ก ษำ 2556 – 2558 ภรำดำ ดร.อำจิ ณ เต่ ง ตระกู ล ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ แ ทนผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำต
ผู้อำนวยกำร และผู้จัดกำร มุ่งเน้นนโยบำยประหยัด คุ้มค่ำ เพิ่มคุณภำพกำรศึกษำ เน้นกำรจัดกำรเรียน

กำร

สอนภำษำอังกฤษและภำษำจี น และเปิ ดโรงเรียนสู่ ชุมชน ผู้ ปกครองเข้ำมำมีส่ วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับ
โรงเรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในทุกๆ ด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง เน้นทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษใน
ชีวิตประจ ำวัน ของนั กเรียนและครูภ ำยในโรงเรียน และจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ เช่น หมำกล้ อม, Robot,
Stack และดนตรี อีกทั้งยังได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จ
พระรำชด ำเนิ น เปิ ด อำคำร “เซนต์ ห ลุ ย ส์ วิ ท ยำคำร” เมื่ อ วัน ที่ 1 สิ งหำคม 2556 เพื่ อ เป็ น สิ ริม งคลแก่ ค ณะ
ภรำดำ คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และนักเรียน นอกจำกนี้ยังได้จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนภำษำอังกฤษ
เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน
จำกกำรบริหำรงำนของภรำดำ ดร.อำจิณ เต่งตระกูล หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร ได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรกำร
จัดกำรเรียนสอนจำก Modern Language Program (MLP) เป็น English Integration Program (EIP) โดยเริ่ม
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น ป.1- ม.3 ตลอดจนจั ด ตั้ ง ศู น ย์ Cambridge Centre เพื่ อ ทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ ำ น
ภำษำอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งบุคลำกรครูและผู้ที่สนใจ ซึ่งผลจำกกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ส่งผลให้โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ ที่มีคุณภำพสู่สำกล SLC aims for World
Class Standard Education จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และได้รับรำงวัลยอดเยี่ยม
จำกกำรนำเสนอผลงำนนวัตกรรมกำรพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน เรื่อง กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ ซึ่งจัดโดยสำนัก งำนศึกษำธิกำรภำค 5 เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2558 นอกจำกนี้
ยั งได้ ส่ งเสริ ม ด้ ำนกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนภำษำจีน โดยมี โครงกำรแลกเปลี่ ยนครูจ ำกประเทศจีน กิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรเจียระไนเพชร SLC
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรแข่งขันทำงวิชำกำรทั้งภำยในและภำยนอก
ปีกำรศึกษำ 2559 จนถึงปัจจุบัน ภรำดำอำวุธ ศิลำเกษ ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญำต
ผู้อำนวยกำร และผู้จัดกำร ได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำในหลำยๆ ด้ำน ได้แก่
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรเปิดหลักสูตรกำรเรียนใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2560 ดังนี้
- หลักสูตรภำษำอังกฤษ IMSP (Intensive Math and Science Program) ในระดับชั้น ป.1
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- หลักสูตรอัจฉริยภำพคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ MSP (Math and Science Program) ในระดับชั้น ป.4
- หลักสูตรกำรเรียนล่วงหน้ำ APP (Advanced Placement Program) ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
- เปิดแผนกำรระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเพิ่มเติม ได้แก่แผนกำรเรียนศิลป์-ออกแบบนวัตกรรม และแผนกำร
เรียนศิลป์-ดนตรี
- เปิดโปรแกรมภำษำอังกฤษ Pre–IMSP (Pre-Intensive Math and Science Program) ในระดับปฐมวัยปีที่ 3
กำรปรับปรุงพัฒนำห้องเรียน เพื่อพัฒนำศักยภำพนักเรียน และเสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ได้แก่
- ปรับปรุงห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยกำรติดสติ๊กเกอร์ตัวกำร์ตูนด้ำนในและนอกห้องเรียนให้มีควำม
สวยงำม น่ำสนใจ กระตุ้นกำรเรียนรู้ของเด็ก
- จัดทำศูนย์ฝึกวินัยจรำจรระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กฎจรำจร
- จัดทำห้อง SELF - LEARNING CENTER (ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ระดับปฐมวัย) เพื่อให้เด็กได้พัฒนำ
ทักษะโดยกำรลงมือปฏิบัติ
- จั ด ท ำห้ อ งดนตรีร ะดั บ ปฐมวั ย เพื่ อ ให้ นั กเด็ก ได้เรียนรู้เกี่ ยวกั บ เครื่อ งดนตรีช นิ ด ต่ำงๆ เช่ น Drum,
Tambourine, Maracas, piano, Xylophone, Triangle และมีกำรจัดตั้งวงดนตรีนักเรียนระดับปฐมวัย
- จั ดท ำห้ อ ง STEM EDUCATION ระดับ ชั้น ประถมศึ กษำ และจั ด ท ำห้ อง STEM Robotics ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษำ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์
- จัดทำห้อง MILC (multi intelligence learning center) ซึ่งเป็นห้องเรียนพหุปัญหำ 8 ด้ำนให้นักเรียน
ได้ค้นหำศักยภำพในด้ำนที่ตนเองสนใจในระดับชั้น ป.1 - ป.4
- ปรับปรุง และซ่อมแซมสระว่ำยน้ำ เพื่อให้นักเรียนมีควำมสนุกสนำนในกำรเรียน อย่ำงมีควำมสุข และมี
กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
- ปรับปรุง และซ่อมแซมห้องน้ำ อำคำรเฉลิมพระเกียรติทุกห้อง และปรับปรุงห้องน้ำอำคำรสิรินธร เพื่อ
เพิ่มควำมสะดวก และสุขอนำมัยที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลำกร
อีกทั้งนำ Solar Cell โครงกำรส่งเสริมพลังงำนสะอำด มำใช้ภำยในโรงเรียนเพื่อส่ งเสริมกำรประหยัด
พลังงำน และเป็นกำรนำพลังงำนที่มีอยู่ในธรรมชำติมำใช้อย่ำงคุ้มค่ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นพลังงำนที่ได้มำ
ฟรีและมีปริมำณมำกเพียงพอต่อควำมต้องกำร ทั้งยังสะอำดบริสุทธิ์ ไม่ก่อปฏิกิริยำใดๆ อันจะทำให้สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ อำทิเช่น ติดตั้ง Solar Digital Clock บนอำคำรเซนต์หลุยส์วิทยำคำร, ติดตั้งต้นไม้ Solar Cell, ติดตั้ง
อุปกรณ์สำหรับระบบผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar PV Rooftop) เพื่อกำรประหยัดพลังงำน
บนหลั งคำอำคำรเรี ย น และยั งได้ มี ก ำรจั ดท ำโครงกำร 8 Riews Model โดยกำรใช้ รถไฟฟ้ ำบริก ำรรับ – ส่ ง
ผู้ปกครองจำกลำน จอดรถเทศบำลตลำดบ้ำนใหม่ – โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฯ เพื่อลดปัญหำกำรจรำจรด้ำนหน้ำ
โรงเรียนในช่วงเวลำเร่งด่วน
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และในปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนได้รับรำงวัลพระรำชทำนระดับกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ ได้
ผ่ำนกำรคัดเลือกโดยได้รับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ระดับก่อนประถมศึกษำ ขนำดใหญ่ ประจำปีกำรศึกษำ
2559 และได้ รั บ รำงวั ล โล่ พ ระรำชทำน 3 ครั้ง ต่ อ เนื่ อ งกั น ปี 2551, 2555 และ 2559 ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศ ณ วันที่ 11 พฤษภำคม 2560
แผนที่โรงเรียน

2

1
4

7

13

8

3
15

6
5

9

15

12

11

10
14

1
2
3
4
5
6
7

อำคำรเซนต์หลุยส์วิทยำคำร
อำคำรสัฐยำมหำรำชินี
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
อำคำรสิรินธร
อำคำรมงฟอร์ต
อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้ยอห์นแมรี่
อำคำรวันทำมำรี

8
9
10
11
12
13
14
15

อำคำรเซรำฟิน
สระว่ำยน้ำ
อำคำรพยำบำล
อำคำรดนตรีสำกล
อำคำรเรียนอนุบำล 2 ชั้น
อำคำรสำนักงำนบริหำร
บ้ำนพักภรำดำ
สนำมเด็กเล่น
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2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)
1) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,223 คน จำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้
ระดับชั้นเรียน
ระดับปฐมวัย
เตรียมอนุบำล
ชั้นอนุบำล 1
ชั้นอนุบำล 2
ชั้นอนุบำล 3
รวม
ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อ
ห้อง

ชำย

หญิง

2
7
7
8
24

28
107
98
109
342

32
87
81
109
309

60
194
179
218
651

30 : 1
25 : 1
26 : 1
27 : 1
27 : 1

6
6
5
6
6
5
34

124
89
104
107
104
102
630

119
90
83
117
117
98
624

243
179
187
224
221
200
1,254

41 : 1
30 : 1
37 : 1
37 : 1
37 : 1
40 : 1
37 : 1

6
6
5
17

116
129
101
346

87
112
113
312

203
241
214
658

34 : 1
40 : 1
43 : 1
39 : 1

7
7
6
20
95

95
116
108
319
1,637

104
102
135
341
1,586

199
218
243
660
3,223

28 : 1
31: 1
41 : 1
33 : 1
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบำล
ถึงระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 รวม 651 คน จำนวนครูปฐมวัย 62 คน จัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพของตนเอง
(SAR) ปีกำรศึกษำ 2561 เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด มีผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มีผลกำรดำเนินงำน ดังต่อไปนี้
จำกแผนพั ฒ นำคุณ ภำพกำรศึกษำ โรงเรียนเซนต์ห ลุ ย ส์ ฉะเชิ งเทรำ ปีกำรศึกษำ 2559-2564 ฝ่ ำย
ปฐมวัย ได้กำหนดเป้ำหมำย โรงเรียนมีกำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียนครบทุกมิติสู่วิถีสำกลและเน้นจิตตำ
รมณ์นักบุญหลุยส์ มำรีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป้ำหมำยที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนร่ำงกำย
โรงเรียนมีกระบวนกำรพัฒนำเด็กที่หลำกหลำย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลควำมปลอดภัย ของตนเองได้ โรงเรี ย นจัดให้ เด็ กได้รับประทำนอำหำรที่ ส ะอำด ถูกสุ ขลั กษณะ ปริมำณ
เหมำะสมตำมวัย มีกำรควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรชั่ งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภำค
เรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกกำลังกำยหน้ำเสำธงก่อนเข้ำเรียนทุกวัน จัดหำ อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนำมเด็กเล่นให้มี
ควำมปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งำนอยู่ตลอดเวลำ ไม่มีจุดที่เป็นอันตรำย มีกฎ กติกำ ข้อตกลงในกำรดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจำกอันตรำย เช่น ในตอนเช้ำหลังจำกเคำรพธงชำติได้ตรวจสุขภำพนักเรียน มีกำรจัดบอร์ด
ให้ควำมรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจำกกำรอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มี
กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด มีกำรจัดกิจกรรมสุขภำพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒ นำกำรด้ำนร่ำงกำยให้กับเด็ก และ
ได้รับควำมร่วมมือจำกโรงพยำบำลพุทธโสธร ในกำรดูแลส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของเด็ก นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งเสริม
ให้เด็กได้เล่นกีฬำตำมควำมสำมำรถ สนับสนุนให้เข้ ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำจำกหน่วยงำน เช่น กีฬำสีโรงเรียน กีฬำ
อนุบำลเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็นต้น มีกำรวัดสมรรถภำพทำงกำยของเด็กภำคเรียนละ 1 ครั้ง เช่น กำรนั่งงอ
ตัวไปข้ำงหน้ำ วิ่ง 20 เมตร ยืนกระโดดไกล และยืนเขย่งปลำยเท้ำ ได้พัฒนำนักเรียนโดยกำรเล่นกลำงแจ้ง เล่น
อิสระ เล่นเกมกำรละเล่นต่ำง ๆ และเล่นเครื่องเล่นสนำม จำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ส่งผลให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 98.69 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้
จำกแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป้ำหมำยที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนำให้เด็กมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอำสิ่งของของผู้อื่นมำเป็นของตน มีควำมอดทน
มีควำมมั่นใจ กล้ำพูด กล้ำแสดงออก มีควำมร่ำเริงแจ่มใส มีกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้
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วำดภำพ ระบำยสี เพื่อสร้ำงจินตนำกำร สนใจธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยควำมสนุกสนำน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนตำม
แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และมีกำรจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่ำน ให้เด็กได้แสดงออกตำมศักยภำพของ
ตน คุณภำพเด็กด้ำนอำรมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ
ได้สนุกสนำน มีควำมสุขในกำรเรียนรู้ จำกโครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 97.27 มีพัฒนำกำรทำงด้ำนอำรมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำง
อำรมณ์ได้เหมำะสมตำมวัย
จำกแผนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ กษำ เป้ ำหมำยที่ 1 ยุ ท ธศำสตร์ที่ 3 พั ฒ นำคุณ ภำพผู้ เรีย นด้ ำนสั งคม
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนำให้สำมำรถช่วยเหลือตนเอง เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมำ
คำรวะกั บ ผู้ ใหญ่ มี ม ำรยำทที่ ดี ยิ้ ม ไหว้ ทั ก ทำย ช่ ว ยเหลื อ ตนเองในกำรปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ ำวั น สำมำรถ
รับประทำนอำหำรด้วยตนเองและมีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร รู้จักดูแลรักษำควำมสะอำด ทั้งภำยในและ
นอกห้องเรียน โดยกำรจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงำนร่วมกับ
เพื่อนๆ ได้ โดยกำรใช้กิจกรรมกลุ่มในกำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน
และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒ นธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒ นธรรมไทย รู้จักทดแทน
บุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทำงชำติ กิจกรรมวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ เช่นวันพ่อ วันแม่ วัน
ไหว้ครู วัน เข้ำพรรษำ เป็ น ต้น ส่งเสริ มคุณ ภำพเด็กด้ำนสั งคม ช่วยเหลื อตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสั งคม
นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้ำนตำขุนทุกคนช่วยเหลือตนเองในกำรทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง รู้จัก
กำรประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมำรยำททำงวัฒนธรรมไทย
เช่น กำรไหว้ กำรทักทำย จำกโครงกำรส่ งเสริมศักยภำพทั กษะพื้ นฐำนผู้ เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย จำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ร้อยละ
98.92 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒ นำกำรด้ำนสติปัญญำ ตำมแผนพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำ เป้ำหมำยที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนสติปัญญำ เด็กสำมำรถสื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำ
ควำมรู้ได้ เด็กได้ฝึกปฏิบัติกำรทดลอง กำรสังเกต ควำมคิดสร้ำงสรรค์ รู้จักแก้ปัญหำ มีกำรจัดกิจกรรมโครงงำน
เพื่อกำรเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ เด็กมีควำมสนใจเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว กล้ ำซักถำมเพื่อค้นหำคำตอบ มีกำรจัด
กิจกรรมรักกำรอ่ำน เพื่อส่งเสริมให้ เด็กมีทักษะทำงภำษำ มีนิสัยรักกำรอ่ำน ส่งเสริมให้เด็กอ่ำนนิทำนและเล่ ำ
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นิทำนที่ตนเองอ่ำนให้ครูและเพื่อนฟัง มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
ในระดับต่ำงๆ มีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนศิลปะโดยกำรวำดภำพระบำยสี กำรตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้
เสนอผลงำนด้ ว ยภำษำที่ เหมำะสมตำมวัย จัด กิ จกรรมกำรเรียนรู้น อกห้ องเรีย นเพื่ อให้ เด็ก ได้ ป ฏิ สั มพั น ธ์กั บ
บุคคลภำยนอก เรียนรู้นอกสถำนที่ แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริง คุณภำพเด็กด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้มีทักษะกำร
คิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ โต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ ตั้งคำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ
พยำยำมค้นหำคำตอบ อ่ำนนิทำนและเล่ำเรื่องที่ตนเองอ่ำนได้เหมำะสมกับวัย มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด
กำรคิดแก้ปั ญหำและสำมำรถตัดสิ นใจเรื่องง่ำยๆได้ จำกโครงกำรส่งเสริมศักยภำพทักษะพื้ นฐำนผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้ำง จำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเซนต์หลุยส์
ฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 96.97 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้
อย่ำงเหมำะสม
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3. จุดเด่น
เด็กมีร่ำงกำยเติบ โตตำมวัย มีน้ ำหนักส่ วนสู งตำมเกณฑ์ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย สำมำรถดูแล
สุขภำพและหลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์และพัฒ นำสิ่งแวดล้อม ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข มีอำรมณ์แจ่มใส ร่ำเริง
สนุกสนำน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีสติปัญญำเรียนรู้ได้ตำมกิจกรรมประจำวันอย่ำงดี

4. จุดควรพัฒนา
1.ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น กำรล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร ล้ำงมือก่อนออกจำกห้องน้ำ ห้องส้วม
และกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย
2.ส่งเสริมให้เด็กรักกำรอ่ำน
3.ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทย เช่น กำรยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชำติ กำรใช้คำพูดขอบคุณ
ขอโทษ กำรใช้วำจำสุภำพเหมำะสมกับวัย
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5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach
เป็ นวิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่เด็กเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 และศตวรรษ
ต่อๆไป ช่วยเสริมสร้ำงทักษะกำรเรีย นรู้เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆรอบตัวอย่ำงลุ่มลึกด้วยตนเองเน้นให้เด็กเรียนรู้โดยใช้
ประสำทสัมผัสทั้ง 5 เด็กลงมือปฏิบัติจริงจำกกำรสังเกต สำรวจ สืบค้น และหำคำตอบด้วยตนเองโดยมีครูคอยให้
คำแนะนำ และชี้แนะ ส่งผลให้เด็กสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปได้ตลอดชีวิต และยังส่งเสริม วิธีกำรคิดใน
รูปแบบต่ำงๆ ให้แก่เด็กอีกด้วย
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบ Project Approach แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น เป็นระยะที่เด็กแสดงควำมคิดเห็น จินตนำกำร ค้นหำหัวข้อที่จะเรียนรู้
ระยะที่ 2 ระยะพัฒ นา เป็นระยะที่เด็กทำกำรค้นคว้ำ ทดลอง หำคำตอบตำมกระบวนกำรที่ร่วมกัน
วำงแผน โดยมีเครือข่ำยภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้อง
ระยะที่ 3 ระยะสรุป เป็นระยะที่เด็กได้รวมรวบผลงำนที่ตนเองผลิตขึ้น องค์ควำมรู้ที่ตนเองได้ศึกษำ
ค้นคว้ำ ได้นำเสนอผลงำนต่อผู้อื่นตำมควำมเข้ำใจถึงหัวเรื่องต่ำง ๆ ที่ตนเองลงมือปฏิบัติ
การจัดประสบการณ์รูปแบบ STEM Education
กำรจั ดประสบกำรณ์ ในรู ป แบบ STEM Education เป็ นกำรน ำทักษะและกระบวนกำรของกำรตั้ ง
คำถำมและสำรวจเป็นพื้นฐำนของวิทยำศำสตร์ทุกแขนง ในระดับอนุบำลนั้นกระบวนกำรและทักษะวิทยำศำสตร์
จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อครูจัดเตรียมสภำพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่กระตุ้นเล้ำควำมสนใจเพื่อให้เด็ก
เรียนรู้ และฝึกทักษะต่ำงได้ด้วยตนเอง ครูใช้คำถำมปลำยเปิดช่วยให้เด็กคิด หำคำตอบและแก้ปัญหำได้ตำมวัย
ทั้งนี้ กำรเรียนรู้ต้องเป็นไปอย่ำงบูรณำกำรตำมควำมสนใจของเด็กๆ และคำนึงถึงควำมแตกต่ำงของเด็กแต่ละคน
อีกทั้งต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้มำกที่สุด ภำยใต้ขอบเขตต่อไปนี้
วิทยาศาสตร์ (S) เด็กเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ได้แก่ กำรสังเกต กำรวัด กำร
จำแนกประเภท กำรหำควำมสัมพันธ์ กำรคำนวณ กำรสื่อควำมหมำยข้อมูล และกำรลงควำมเห็น

27

เทคโนโลยี(T) และวิศวกรรมศาสตร์(E) เด็กเรียนรู้กำรใช้เครื่องมือ เช่น กำรใช้กรรไกร ใช้ไม้บรรทัด ใช้
ดินสอปำกกำ เครื่องมือในกำรชั่ง ตวง วัด เครื่องมือช่วยตัดแบบต่ำงๆ กำรใช้แว่นขยำย เด็กๆจะเรียนรู้กำรใช้
เครื่องมืออย่ำงมมีประสิทธิภำพ เหมำะสม สร้ำงสรรค์ และปลอดภัย และเด็กอนุบำลสำมำรถเริ่มที่จะพัฒ นำ
ควำมคิดรวบยอดในเรื่องวิศวกรรมศำสตร์เมื่อเด็กๆได้ออกแบบ สร้ำง และทดสอบคำตอบผ่ำนกำรประดิษ ฐ์
ชิ้นงำน และกำรเล่น
คณิตศาสตร์(M) เด็กเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้วยกำรสำรวจและอธิบำยถึงคุณสมบัติและลักษณะของสิ่งต่ำงๆ
รอบตัวเด็ก เด็กแยกประเภทสิ่งต่ำงๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก เช่น ของเล่น หิน ใบไม้ รองเท้ำ ฯลฯ ตำม
ลักษณะ รูปร่ำง ขนำด พื้นผิว สี ลำย น้ำหนัก เป็นต้น ครูแนะนำคำศัพท์ต่ำงๆให้เด็กได้ใช้ เช่น ใหญ่ เล็ก
กลม แบน สูง ต่ำ เตี้ย ยำว สั้น หนัก เบำ สี่เหลี่ยม สำมเหลี่ยม ทรงกลม ทรงกระบอก ฯลฯ

28

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ได้จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอำนวยควำม
สะดวกต่อกำรพัฒนำเด็ก ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญำ คือ จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้อง ipad room เพื่อให้เด็กได้ศึกษำหำข้อมูลทำงโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์
ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมำะสม สะอำด
ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนำกำรของเด็ก ให้เพียงพอและเหมำะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนำม
เครื่องเล่นน้ำ เล่นทรำย ที่เหมำะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟัน ล้ำงมื อ ทำควำมสะอำดร่ำงกำย
ห้ องน้ ำห้ องส้ วม พร้อมอุป กรณ์ ที่จำเป็ น และเหมำะสมกับเด็ก มีห ลักสู ตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้ องกับ
หลักสูตรสถำนศึกษำเป็นรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่ก่อให้เกิดกำรเตรียมควำมพร้อม เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำร
เล่นและกำรลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมำะสมกับ
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ คือมีครูที่จบกำรศึกษำปฐมวัย และครูที่ไม่จบโดยตรงผ่ำนกำรอบรมทำงด้ำนกำร
ดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒ นำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องพัฒ นำคุณภำพครูด้ำน
กำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง โรงเรียนได้จัดให้ครูเข้ำอบรม สัมมนำ เพิ่มพูนควำมรู้ ศึกษำดูงำนจำกโรงเรียนที่
ประสบควำมสำเร็จในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยมีชั่วโมงกำรอบรมไม่น้อยกว่ำ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งส่งผลให้ครู
ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยทุกคนล้วนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย
มีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล มีประสบกำรณ์ในกำรออกแบบกำร
จัดกิจกรรม ทักษะกำรสังเกต และกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีกำรจัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้งแบบรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
มีมุมประสบกำรณ์และสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยที่ได้จำกธรรมชำติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดกำรเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่นมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ มีกำรจัดสิ่งอำนวยควำม
สะดวกให้ บ ริกำรด้ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ เพื่อพัฒ นำครูอย่ำง
เพียงพอและทั่วถึง มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
และอัตลักษณ์ที่สถำนศึกษำกำหนด มีกำรจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย มีกำรประเมินผลตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและจัดทำ
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจำปี มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ โดยทุก
ฝ่ำยมีส่วนร่วม พร้อมทัง้ รำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง
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ด้ำนกระบวนกำรจั ดกำรบริห ำรและกำรจัดกำรหลั กสูตรโรงเรียนเซนต์ห ลุ ยส์ ฉะเชิงเทรำ โรงเรียนมี
หลักสูตรสถำนศึกษำที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย โดยมีหัวหน้ำงำนงำนหลักสูตรปฐมวัย
ดำเนินกำรจัดอบรมทบทวนให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำครอบคลุมพัฒนำกำรเด็กทั้ง 4 ด้ำน โดย
กำรกำหนดโครงสร้ำงสำระที่ควรเรียนรู้ร่วมกันวิเครำะห์โครงสร้ำงแบ่งเป็นระดับให้เหมำะสมกับวัยและควำมสนใจ
ของเด็ก โดยกำหนดโครงสร้ำงตลอดปีกำรศึกษำดำเนินกำรเขียนแผนกำรจัดประสบกำรณ์ สอดคล้องกับโครงสร้ำง
เนื้อหำที่ดำเนินกำรวิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำ โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ เลือกใช้วิธีสอน เทคนิคกำรสอนสื่อแหล่ง
เรียนรู้ที่หลำกหลำยทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนสอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ส่งผลให้โรงเรียน
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุธศักรำช 2560 และมี
กำรกำกับติดตำมกำรประเมินกำรใช้หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง
ด้ำนกำรจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ได้มีกำรจัดครูที่เหมำะสมกับกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ คือมีครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยประจำชั้นที่จบกำรศึกษำปฐมวัย และมีครูที่ไม่จบโดยตรง
แต่ผ่ำนกำรอบรมทำงด้ำนกำรดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนได้ส่ง บุคคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียน
ด้ำนส่ งเสริ ม ให้ ค รู มี ค วำมเชี่ ย วชำญด้ ำนกำรจั ดประสบกำรณ์ โรงเรีย นเซนต์ ห ลุ ย ส์ ฉะเชิ งเทรำ ได้
ดำเนิ น กำรพัฒ นำบุ คลำกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำรดำเนินกำรทำงำนวิจัยในชั้นเรียน โดยกำรมีเอกสำร
เผยแพร่ให้ ควำมรู้ผ่ำน Website ตัวอย่ำงกำรทำงำนวิจัย มีกำรกำกับติดตำมงำนวิจัยเป็นขั้นตอนครูทำวิจัยใน
ระดับชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบอย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยครูได้ทำกำรศึกษำสภำพปัญหำของเด็ก และกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน โดยกำหนดแนวทำงเพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำเด็ก ดำเนินกำรวิจัย ตำมหัวข้อปัญหำที่ค้นพบ และ
ใช้ผลกำรวิจัยมำพัฒนำเด็กและปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ อย่ำงต่อเนื่องครูมีกำรเผยแพร่งำนวิจัย โดยกำรให้
สมำชิกเพื่อนครูในระดับก่อนปฐมศึกษำยืมงำนวิจัยเพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ และส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กตำม
ควำมเหมำะสม
ครูจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนำกำร
ครอบคลุมทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์และจิตใจ สังคม และสติ ปัญญำเหมำะสมตำมวัยของเด็ก มีบรรยำกำศอบอุ่น
คล้ ำ ยบ้ ำน ได้ จั ด แบ่ งพื้ น ที่ ภ ำยในห้ อ งเรี ย น เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเหมำะสมกั บ วัย จั ด เป็ น มุ ม
ประสบกำรณ์ ที่ ห ลำกหลำยเพื่ อตอบสนองควำมสนใจ และควำมต้อ งกำรของเด็ก เป็ น รำยบุ คคล และได้จั ด
สภำพแวดล้อมภำยนอกห้องเรียน เพื่ อสร้ำงบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเพื่อให้เด็กได้ศึกษำ
เรียนรู้ตำมควำมสนใจ เช่นตู้ปลำ มุมธรรมชำติต่ำง ๆ ภำยในอำคำร แม่น้ำบำงปะกง ธนำคำรโรงเรียน ห้องดนตรี
ห้อง Self – learning ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องบ่อบอลหรรษำ สระว่ำยน้ำ สนำมเด็ก
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เล่น อุทยำนกำรเรียนรู้ เป็นต้น มีกำรดำเนินกำรสำรวจ สื่อและสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ที่มีอยู่ให้มีควำมปลอดภัย โดย
มีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
กำรให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ โรงเรียนมีกำร
จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวก ให้บริกำรด้ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์เพื่อ
พัฒนำครูอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง จำกโครงกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ กิจกรรมจัดหำสื่อ
กำรเรียนกำรสอน ส่งผลให้โรงเรียนมีกำรให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์
มีระบบบริห ำรคุณ ภำพที่เปิ ดโอกำสให้ ผู้ เกี่ยวข้องทุ กฝ่ ำยมีส่ ว นร่ว ม โรงเรียนมีกำรกำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถำนศึกษำกำหนด ได้มี
กำรจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย มีกำรประเมินผล
ตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจำปี
มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒ นำคุณภำพสถำนศึกษำ โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง จำกโครงกำรส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ส่งผลให้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำมีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
กำรจัดทำแบบประเมินที่หลำกหลำยสำมำรถประเมินผลพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ครูมี
กำรจัดทำข้อมูลให้เห็นเป็นหลักฐำน ร่องรอยกำรพัฒนำหัวหน้ำงำนวัดและประเมินผล ฝ่ำยปฐมวัย จัดทำข้อมูล
รำยบุคคล รำยห้อง รำยระดับ รำยฝ่ำย เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังงำนสำรสนเทศโรงเรียนและจัดพิมพ์ข้อมูลขึ้นWeb
โรงเรียนตำมลำดับครูมีกำรประเมินงำน และปรับปรุงแบบบันทึก แบบประเมินให้มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ และให้มีควำมสอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็กในแต่ละวัยให้มำกที่สุด

3. จุดเด่น
1.โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.กำรจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้บริกำรด้ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์
3.ครูได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ
4.มีกำรบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำ ผู้ปกครองและสถำนพยำบำลว่ำด้วยควำมร่วมมือใน
กำรส่ งเสริ ม และพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำเด็ ก ปฐมวั ย (ชั้ น อนุ บ ำลปี ที่ 1- 3) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
พัฒ นำกำรกำรจั ดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย ให้ มีค วำมสมบู รณ์ ทั้งทำงด้ ำนร่ำงกำย อำรมณ์ – จิตใจ สั งคม และ
สติปัญญำ โดยประสำนควำมร่วมมือทั้ง 3 ฝ่ำย อย่ำงใกล้ชิด โดยยึดแนวทำงกำรดำเนินตำมมำตรกำรที่กำหนดไว้
ในบันทึกข้อตกลง
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4. จุดควรพัฒนา
1.กำหนดแผนกำรพัฒนำครูอย่ำงชัดเจน
2.กำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในบริเวณโรงเรียน และในชุมชน จะช่วยเพิ่มทักษะและเอื้อต่อควำมสนใจในกำร
เรียนรู้

5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ มีกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียน ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ว่ำด้วยเรื่องของกำรจัดกำรศึกษำ โดยได้กำหนดวิธีกำรพัฒนำไว้ในพันธกิจเป้ ำหมำยของแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
พ.ศ.2559 – 2564 และแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี พ.ศ. 2561 รวมถึ งกำรจั ดงำนโครงกำร กิ จกรรมต่ำงๆ เพื่ อ
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดตำมกฎกระทรวง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ จัดกำรศึกษำปฐมวัยมุ่งเน้นควำมสำคัญของกำรพัฒนำกำรในทุกๆ ด้ำน
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ มีควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำร
ดำรงชีวิต ซึ่งเป็นกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงเป็น
สุข ภำยใต้คำว่ำ เก่ง ดี มีสุข ประสบกำรณ์ในรูปแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้ แบบเรียนผ่ำนเล่น เพื่อให้เด็กได้
ประสบกำรณ์ตรง เกิดกำรเรี ยนรู้และมีกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ซึ่ง
สำมำรถยืดหยุ่นได้ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกำรใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนำกำรในทุกๆด้ำนให้เหมำะสมกับ
วัย ดังนี้ ด้ำนร่ำงกำย พัฒ นำกำรเคลื่อนไหวทำงร่ำงกำย เด็กเคลื่อนไหวอย่ำงเหมำะสมตำมจินตนำกำรเพื่อให้
ร่ำงกำยทุกส่วนทั้งกล้ำมเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ควำมรู้สึกได้อย่ำงเหมำะสม รู้จั กยับยั้งชั่งใจ รู้จักกำรรอคอย กล้ำแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีควำม
รับผิดชอบด้ำนสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มี
สัมมำคำรวะต่อผู้ใหญ่ด้ำนสติปัญญำ มีควำมคิดร่วมยอด รู้จักกำรแก้ปัญหำ สื่อสำรและมี ทักษะควำมคิดพื้นฐำน
แสวงหำควำมรู้ได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัย จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบกำรณ์โดยตรง
จำกกำรเรียนผ่ำนกำรเล่น โดยลงมือปฏิบั ติจริงด้วยตนเองและกำรเรียนรู้รำยกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดควำมมีน้ำใจ
ควำมสำมัคคี กำรแบ่งปัน และกำรรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีควำมสุข จัดบรรยำกำศใน
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมควำมสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยำกำศเต็มไปด้วยควำมอบอุ่น ควำมเห็นอกเห็นใจ มี
ควำมเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภำยนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักกำรอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน
ห้องเรีย นมีบ รรยำกำศ แจ่มใส กว้ำงขวำงพอเหมำะ มีมุมส่ งเสริมประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ มีกำร
ตกแต่ งห้ องเรีย นให้ ส ดใส และมีสื่ อกำรเรีย นรู้ที่ เอื้อ ต่อกำรจัดประสบกำรณ์ ก ำรเรียนกำรสอน กำรประเมิ น
พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย จำกกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และกำรจัดกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและ
วิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรสังเกต กำรสอบถำม กำรสำรวจ และกำรวิเครำะห์ผลพัฒนำกำรของเด็ก โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้นำผลกำรประเมินไปพัฒ นำศักยภำพของเด็กและพัฒ นำกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรีย นรู้ ในชั้น เรี ย นเพื่ อพั ฒ นำครูอย่ ำงเพีย งพอและทั่ ว ถึง มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึ กษำของสถำนศึกษำที่
สอดคล้ อ งกั บ มำตรฐำนกำรศึ ก ษำปฐมวั ย และอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ส ถำนศึ ก ษำก ำหนด มี ก ำรจั ด ท ำแผนกำรจั ด
ประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย มีกำรประเมินผลตรวจสอบคุณภำพภำยใน
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สถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจำปี มีกำรนำผลกำรประเมิน
ไปปรั บ ปรุ งพั ฒ นำคุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำ โดยทุ ก ฝ่ ำยมี ส่ ว นร่ว ม พร้อ มทั้ งรำยงำนผลกำรประเมิ น ตนเองให้
หน่วยงำนต้นสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง
รำงวัลและผลงำนครูที่เกิดจำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเภท
ชนิด / ประเภท ของรางวัล
หน่วยงานผู้ให้รางวัล
ครูผู้สอน มิสสุภี วงศ์พลับ
ชมรมสถำนศึกษำเอกชนจังหวัด
รำงวัลครูดีเด่นระดับปฐมวัย
ฉะเชิงเทรำ
มิสสนิทรัตน์ แสงทอง
ชมรมสถำนศึกษำเอกชนจังหวัด
รำงวัลครูดีเด่นระดับปฐมวัย
ฉะเชิงเทรำ
มิสนงค์นุช ใจยะสัน
ชมรมสถำนศึกษำเอกชนจังหวัด
รำงวัลครูดีเด่นระดับปฐมวัย
ฉะเชิงเทรำ
มิสมลฤดี รอดเงิน
กระทรวงศึกษำธิกำร
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสพวงทอง กุลละวณิชย์
กระทรวงศึกษำธิกำร
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสวิมล สมศรี
กระทรวงศึกษำธิกำร
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสวำสนำ แซ่โค้ว
กระทรวงศึกษำธิกำร
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสพัชธิภรณ์ ชื้อผำสุก
กระทรวงศึกษำธิกำร
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสวลีลักษณ์ สืบต้อย
กระทรวงศึกษำธิกำร
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
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ประเภท

ชนิด / ประเภท ของรางวัล
มิสวัชรี เกิดท่ำไม้
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสนพรัตน์ รัตนบวร
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสสุพัตรำ ทับพ่วง
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มำสเตอร์นที ศรีสมัย
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสสิริญำพร รุ่งเรือง
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสณัฐภำ
ธนภูมิ
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019

ชื่อหน่วยงานผู้ให้รางวัล
กระทรวงศึกษำธิกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร
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ประเภท

ชนิด / ประเภท ของรางวัล
มิสสุพัตรำ คงคำสวัสดิ์
รำงวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”
Private School Teacher Award 2019
มิสเจนจิรำ เชื้อแก้ว
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสดำริกำ กลิ่นอบเชย
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสทิพำภรณ์ แก้วบรรจง
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสพจนำรถ กลิ่นเชิดชู
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสพำวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสพิมพ์พิศำ จุลศักดิ์
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสยุวดี ทองคำ
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสสำคร บำรุงบุตร
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสสุภี วงศ์พลับ
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสสุอัชลี ทองสิทธิ์
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสฐิติมำ ลำยประดิษฐ์
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสวิมล
สมศรี
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์
มิสสุพัตรำ ทับพ่วง
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์

ชื่อหน่วยงานผู้ให้รางวัล
กระทรวงศึกษำธิกำร

ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
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ประเภท

ชนิด / ประเภท ของรางวัล
มิสสิริญำพร รุ่งเรือง
ได้รับรำงวัลอำยุงำนบรรจุครบ 25 ปี
มิสจุฬำรัตน์ ฤทธิ์มงคล
ได้รับรำงวัลอำยุงำนบรรจุครบ 25 ปี
มิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล
ได้รับรำงวัลอำยุงำนบรรจุครบ 20 ปี
มิสพัชร์ธิภรณ์ ชื้อผำสุข
ได้รับรำงวัลอำยุงำนบรรจุครบ 20 ปี
มิสพนิตตำ จิตต์อำรีย์เทพ
ได้รับรำงวัลอำยุงำนบรรจุครบ 20 ปี
มิสสนิทรัตน์
แสงทอง
ได้รับรำงวัลอำยุงำนบรรจุครบ 20 ปี
มำสเตอร์นที ศรีสมัย
ได้รับรำงวัลอำยุงำนบรรจุครบ 20 ปี
มิสฐิติมำ ลำยประดิษฐ์
ได้รับรำงวัลอำยุงำนบรรจุครบ 15 ปี
มิสนภำ ส่งพิทักษ์ชัย
รำยชื่อครูที่ไม่มีสถิติขำด ลำ มำสำย
ระหว่ำงวันที่ 15 พ.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสวัชรี เกิดท่ำไม้
รำยชื่อครูที่ไม่มีสถิติขำด ลำ มำสำย
ระหว่ำงวันที่ 15 พ.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสเจนจิรำ เชื้อแก้ว
รำยชื่อครูที่ไม่มีสถิติขำด ลำ มำสำย
ระหว่ำงวันที่ 15 พ.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
รำยชื่อครูที่ไม่มีสถิติขำด ลำ มำสำย
ระหว่ำงวันที่ 15 พ.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 61

ชื่อหน่วยงานผู้ให้รางวัล
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ
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ประเภท

ชนิด / ประเภท ของรางวัล
มิสดำริกำ กลิ่นอบเชย
รำยชื่อครูที่ไม่มีสถิติขำด ลำ มำสำย
ระหว่ำงวันที่ 15 พ.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสพำวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย
รำยชื่อครูที่ไม่มีสถิติขำด ลำ มำสำย
ระหว่ำงวันที่ 15 พ.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสทิพำภรณ์ แก้วบรรจง
รำยชื่อครูที่ไม่มีสถิติขำด ลำ มำสำย
ระหว่ำงวันที่ 15 พ.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสวำสนำ แซ่โค้ว
รำยชื่อครูที่ไม่มีสถิติขำด ลำ มำสำย
ระหว่ำงวันที่ 15 พ.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสพรพนำ แสงจันทร์
รำยชื่อครูที่ไม่มีสถิติขำด ลำ มำสำย
ระหว่ำงวันที่ 15 พ.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสนฤมล เล็กศิริ
รำยชื่อครูที่ไม่มีสถิติขำด ลำ มำสำย
ระหว่ำงวันที่ 15 พ.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 61
มิสสุพัตรำ คงคำสวัสดิ์
รำยชื่อครูที่ไม่มีสถิติขำด ลำ มำสำย
ระหว่ำงวันที่ 15 พ.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 61

ชื่อหน่วยงานผู้ให้รางวัล
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ

3.จุดเด่น
1.เด็กมีพัฒนำกำรกำรอย่ำงสมดุล
2.เด็กเรียนรู้ จำกกำรเล่นและปฏิบัติกิจกรรม
3.มีบรรยำกำศ สภำพห้องเรียนเอื้อต่อกำรเรียนรู้
4.มีกำรประเมินพัฒ นำกำรเด็กตำมสภำพจริงและนำผลกำรประเมินพัฒ นำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์เพื่อ่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
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4.จุดควรพัฒนา
1.พัฒนำเครื่องเล่นสนำมและระบบสำธำรณูปโภค
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน

5.การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ
ครู มี ค วำมรู้ แ ละเข้ ำ ใจในเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญำ หลั ก กำร จุ ด หมำยของกำรจั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ย มี
ควำมสำมำรถในกำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดทำหน่วยกำรกำรเรียนรู้และจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ที่หลำกหลำย ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำง
วินัยเชิงบวก เพื่อสร้ำงให้เด็กมีวินัยในตนเอง สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบของห้องเรียน หรือของโรงเรียน ครูมี
กำรจัดทำวิจัยและนำผลวิจัยมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำ และพัฒนำเด็ก อย่ำงน้อยปีละ 1
เรื่อง
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2.สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
นาเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
จำกผลกำรดำเนินงำน โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้จัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประสบผลสำเร็จ
ตำมเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่โรงเรียนกำหนดไว้ในแต่ละมำตรฐำน จำกผลกำรประเมินสรุปว่ำ ได้ระดับ ยอดเยี่ยม
ทั้งนี้เพรำะมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก โรงเรียนได้จัดกิจกรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนน้ำหนักและส่วนสูง
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข สำมำรถใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็กได้
อย่ ำงคล่ องแคล่ ว และประสำนสั มพั น ธ์กัน เหมำะสมกับ สุ ขภำพและวัย มี สุ ขภำพแข็งแรงมี ทั กษะในกำรใช้
ประสำทสัมผัสทั้ง ๕ และมีสุขนิสัยกำรรักษำสุขภำพอนำมัยที่ดี มีสุขภำพจิตที่ดี ร่ำเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีควำมสุข
มีควำมอำรมณ์ที่ดีต่อตนเอง รักกำรออกกำลังกำย รักดนตรี ชื่นชมศิลปะ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีควำมสนใจ
ใฝ่ รู้ มั่น ใจในตนเองและกล้ ำแสดงออกและมีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ ได้เหมำะสมกับ วัยในระดับดีเยี่ยม มี
พัฒนำกำรทำงสังคมเหมำะสมตำมวัย มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอำจำรย์ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนเองนับถือ เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีควำมสุข ปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของกลุ่มและของชั้นเรียนรู้จัก แบ่งปันและช่ว ยเหลือผู้อื่นตำมโอกำส
สนใจเรีย นรู้ สิ่ งรอบตั ว ซัก ถำมอย่ ำงตั้ งใจ และรัก กำรเรียนรู้ มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่ำง ๆ ที่ เกิดจำก
ประสบกำรณ์ กำรเรี ย นรู้ มี ทั กษะทำงภำษำที่ เหมำะสมกั บวั ย มีท ัก ษะกระบวนกำรทำงวิท ยำศำสตร์แ ละ
คณิตศำสตร์ และมีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนเซนต์ห ลุยส์
ฉะเชิงเทรำได้มีกำรกำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำไว้อย่ำงชัดเจน
มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ได้แก่ กำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ได้มีกำรพัฒ นำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนำเด็กทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำ งกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ เพื่อให้
ผู้เรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ และนำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ศักยภำพ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่ ำยได้มีบ ทบำทในกำรมีส่ วนร่วมกำรจั ดกำรศึกษำ โดยให้ มีกำรประสำนควำมร่ว มมือเพื่ อร่วมกันพั ฒ นำ
คุณภำพของเด็ก
และมำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ครูจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำร
ทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ รู้จักเด็กเป็นรำยบุคล จัดกิ จกรรมส่งเสริมพัฒ นำครบทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำง
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มีควำมสุขจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัยประเมินพัฒ นำกำรเด็กตำม
สภำพจริงและนำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก
ทั้งนีม้ ีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง ดังนี้
- รำยงำน สรุป โครงกำร/กิจกรรม
- เกียรติบัตร/เหรียญรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำ,แข่งขันทักษะวิชำกำรจำกหน่วยงำนชมรมโรงเรียนเอกขน
- เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 98.68
- เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ ร้อยละ 97.27
- เด็กมีพัฒนำด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 98.92
- เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 96.97
- รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมอบรมพัฒนำของครูและบุคลำกร
- หลักสูตรสถำนศึกษำ
- แผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
- ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
- ผลกำรประเมินพัฒนำกำรผู้เรียนทั้ง 4 ด้ำน
- แบบประเมินพัฒนำกำรผู้เรียนทั้ง 4 ด้ำน
- รำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจำปี
โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงำนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเด็กด้ำนทักษะกำรคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ EF
(Executive Functions) คือ กำรควบคุมอำรมณ์ กำรยั้งคิด และกำรพยำยำมทำงำนให้สำเร็จ
3.2 แผนปฏิบัติงำนที่ 2 พัฒนำและสร้ำงแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน ให้มีควำม
หลำกหลำย เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก กระตุ้นให้เด็กคิดและเกิดกำรเรียนรู้
3.3 แผนปฏิบัติงำนที่ 3 พัฒนำกำรบุคคลำกรระดับกำรศึกษำปฐมวัยให้เป็นผู้เชี่ยวชำญในด้ำนกำร
จัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย
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ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา
คุณภาพด้านผู้เรียน
1 จุดเด่น

2. จุดควรพัฒนา

เด็ ก มี ร่ ำงกำยเติ บ โตตำมวั ย มี น้ ำหนั ก ส่ ว นสู งตำมเกณฑ์ มี
ทั ก ษะกำรเคลื่ อ นไหวตำมวั ย สำมำรถดู แ ลสุ ข ภำพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มี
คุณ ธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมี
ควำมสุข มีอำรมณ์แจ่มใส ร่ำเริง สนุกสนำน ร่วมกิจกรรมอยู่
ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีสติปัญญำเรียนรู้ได้ตำมกิจกรรม
ประจำวันอย่ำงดี

1.ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น กำรล้ำงมือก่อนรับประทำน
อำหำร ล้ำงมือก่อนออกจำกห้องน้ำ ห้องส้วม และกำรเลือก
รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย
2.ส่งเสริมให้เด็กรักกำรอ่ำน
3.ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทย เช่นกำรยืน
ตรงเมื่อได้ยินเพลงชำติ กำรใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ กำรใช้
วำจำสุภำพเหมำะสมกับวัย

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1.โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.กำรจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้บริกำรด้ำนสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
3.ครูได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ
4.มีกำรบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง
และสถำนพยำบำลว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (ชั้นอนุบำลปีที่ 1- 3) โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรกำรจัดกำรศึกษำเด็ก
ปฐมวัย ให้มีควำมสมบูรณ์ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ –
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ โดยประสำนควำมร่วมมือทั้ง 3
ฝ่ำย อย่ำงใกล้ชิด โดยยึดแนวทำงกำรดำเนินตำมมำตรกำรที่
กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง

1.กำหนดแผนกำรพัฒนำครูอย่ำงชัดเจน
2.กำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในบริเวณโรงเรียน และในชุมชน จะ
ช่วยเพิ่มทักษะและเอื้อต่อควำมสนใจในกำรเรียนรู้

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.เด็กมีพัฒนำกำรกำรอย่ำงสมดุล
2.เด็กเรียนรู้ จำกกำรเล่นและปฏิบัติกิจกรรม
3.มีบรรยำกำศ สภำพห้องเรียนเอื้อต่อกำรเรียนรู้
4.มีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและนำผลกำร
ประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำเด็ก

1.พัฒนำเครื่องเล่นสนำมและระบบสำธำรณูปโภค
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน
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3. แนวทางการพัฒนา
1.กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
2. กำรส่งเสริมให้ครูเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกำรจัดทำกำรวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ
3. เรียนรู้ในงำนที่ได้รับมอบหมำย ติดตำมผลกำรนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง
4. กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของชุมชน

4.ความต้องการช่วยเหลือ
1. กำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกชุมชน และภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำสอนเพิ่มเติมในหลักสูตร
2. ควรมีกำรตรวจประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อนำผลไปพัฒนำต่อไป
กำรสร้ ำงแหล่ งเรี ย นรู้ เพิ่ ม เติ ม กำรสร้ ำงจุ ดเด่ น ให้ กั บ แหล่ งเรีย นรู้ และโรงเรียนควรสร้ำงควำมร่ว มมื อ กั บ
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง
3. กำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
4. การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

5.การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนเซนต์หลุย์ ฉะเชิงเทรำ มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็กอย่ำงหลำกหลำยที่เป็นไปตำมปัญหำ
และควำมต้องกำร่พัฒนำตำมสภำพของเด็ก สอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและสภำพชุมชนท้องถิ่น จนมี
ผลกำรพัฒนำคุณภำพเด็กอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีผลกำรประเมินพัฒ นำกำรเด้กในด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคม ละสติปัญญำ และคุณลักษณะตำมที่สถำนศึกษำกำหนดปรำกฏอย่ำงชัดเจน ดังที่ปรำกฎผลกำรประเมินใน
มำตรฐำนที่ 1 ในด้ ำนกำรบริ ห ำรจั ด กำรมี ผ ลกำรประเมิ น อยู่ ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม โรงเรี ย นมี ก ำรวำงแผน
ออกแบบกิจกรรมและดำเนินกำรตำมแผนที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วม ใช้ผลกำรประเมินและกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
เป็นฐำนในกำรพัฒนำ และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน และปรับปรุ งแก้ไข
งำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม วิเครำะห์ ออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหลักสูตร และบริบทของ
สถำนศึกษำ พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ ใช้สื่อกำรเรียนรู้ ติดตำมตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนำและ
แก้ปัญหำเป็นรำยบุคคล และกำรประเมินผลจำกสภำพจริงทุกขั้นตอน สถำนศึกษำดำเนินงำนตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภำพ ประสิทธิภำพและและประสิทธิผลจนมีผลกำรประเมินอยู่
ในระดับดี่เยี่ยม โดยสถำนศึกษำให้ควำมสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพื่อเกิดควำมร่วมมือในกำรวำงระบบ และ
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ดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมมั่นใจต่อระบบกำร
บริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำในระดับสูง
6.ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมิน ผลการติดตามตรวจสอบจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรแบบ STREAMSS คือ รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์บูรณำกำรในด้ำน
ทักษะวิทยำศำสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศำสตร์ (Engineering) คณิตศำสตร์
(Mathematic) ศิลปะ (Arts) กำรอ่ำน (Reading) จิตวิญญำณ (Spirits) และเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy) เข้ำด้วยกันเพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับกำรพัฒนำทุกทักษะที่เป็นพื้นฐำนของชีวิตไม่ว่ำจะเป็นกำรคิด กำรให้เหตุผล กำรอ่ำน ศิลปะ จิตวิญญำณ
และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับธรรมชำติและพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนของเด็กปฐมวัย คือ ด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญำ นำไปสู่กำรพัฒนำเด็กให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในกำรศึกษำระดับที่
สูงขึ้นและกำรดำรงชีวิตต่อไป
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ภาคผนวก

การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
ประกาศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศ เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย
เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2561 ดังนั้นเพื่อให้กำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของโรงเรียนเป็นไป
อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพตำมกฎกระทรวงกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ พ.ศ. 2561 โรงเรี ย นเซนต์ ห ลุ ย ส์
ฉะเชิงเทรำ ซึ่งได้กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ และค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จของโรงเรียน ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
ปีกำรศึกษำ 2561 ไว้ดังรำยละเอียดที่แนบท้ำยประกำศต่อไปนี้
มาตรฐาน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ยอดเยี่ยม

ประกำศ ณ วันที่............................................
ลงชื่อ ..........................................................
(...................................................................)
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ

45

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้
1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพทีเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ
3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข
3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและนำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก

ระดับคุณภาพ
ระดับ ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกำยน 2555
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ แสดงในตำรำงสรุปผลได้ดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ตัวบ่งชี้ที่
1
2
3
4
5
6
9

8
9

11
12

10
11
12

6
7
10

ชื่อตัวบ่งชี้
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยสมวัย
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจสมวัย
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมสมวัย
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัย
เด็กมีควำมพร้อมศึกษำต่อในขั้นต่อไป
ประสิทธิผลของระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ
ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำนรักษำมำตรฐำนและ
พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ประสิทธิผลกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำ
ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดี
ดี
ดี

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจสมวัน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัย

นักหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00

5.00
5.00
5.00
10.00

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีควำมพร้อมศึกษำต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบำทของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำ
มำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ

10.00
35.00
15.00
5.00

10.00
31.00
12.50
4.89

ดีมำก
ดี
ดี
ดีมำก

2.50

2.50

ดีมำก

2.50

2.00

ดี

2.50

2.50

ดีมำก

2.50

2.50

ดีมำก

คะแนนรวม

100.00

92.89

ดีมำก

การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
@ ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่
@ มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย 10 ตัวบ่งชี้จำก 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
@ ไม่มตี ัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
 สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
ชื่อตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ
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กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้วยอำรมณ์และจิตใจสมวัย
ตังบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีควำมพร้อมศึกษำต่อในขั้นต่อไป
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน /วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของ
สถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 2 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน
รักษำมำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่
เน้นเด็กเป็นสำคัญ
มำตรฐำนที่ 4 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
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จุดเด่น
1) ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีสุขภำพแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
ที่
กำหนด แต่งกำยสะอำดเรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี
สำมำรถปฏิบัติตนให้พ้นจำกสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมำและอบำยมุขต่ำง ๆ รู้จักวิธีดูแลรักษำตนเองให้ปลอดภัยจำกควำมรุนแรงที่
อำจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว มีควำมมั่นคงทำงอำรมณ์กล้ำแสดงออกอย่ำงถูกต้องเหมำะสมกับวัย ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยควำมสุภำพ
อ่อนโยน มีควำมสุขกับกำรเรียน และมีพัฒนำกำรด้ำนสุนทรียภำพเต็มตำมศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และมีกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด มีน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่ ช่วยเหลือโรงเรียน และช่วยเหลือสังคม มีควำมใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง รู้จักค้นคว้ำหำควำมรู้จำกกำรอ่ำนและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในและนอกสถำนศึกษำ รวมทั้งมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด และมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมได้เป็นอย่ำงดี
ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำคือ “จริยธรรมเด่น เน้นจิตตำ
รมณ์” เป็นผลให้ผู้เรียนมีควำมสุภำพเรียบร้อย มีสัมมำคำรวะ มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำคือ “ศิษย์เซนต์หลุยส์ สวัสดีนอบน้อม” รู้จักทักทำยด้วยกำรไหว้ และกล่ำวทักทำย
ด้วยถ้อยคำสุภำพ และผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ คือ “โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ” ให้ผู้เรียนได้เรียนวิชำ Math, Science, Social, English, Computer และ Moral เป็น
ภำษำอังกฤษ ผลกำรดำเนินงำนประสบผลสำเร็จเป็น อย่ำงดี
2) ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรวมทั้งผล
กำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อรักษำมำตรฐำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ส่งผลให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำที่ดีขึ้น
ครูมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
3) สถำนศึกษำดำเนินกำรพัฒนำครูทั้งด้ำนกำรอบรมกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศกำรสอน และกำร
ควบคุมคุณภำพข้อสอบให้มีประสิทธิผล และส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4) ประสิทธิผลของระบบประกันคุณ ภำพภำยในดีมำก สำมำรถจัดได้ตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ประกันคุณภำพภำยใน มีพัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด และมีพัฒนำกำรของระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่ครอบคลุมกำรดำเนินงำนตำมกฎกระทรวงฯ ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
1) กำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีให้เหมำะสมกับเรื่องที่จะสอน และกำร
วิจัยเพื่อพัฒนำกำรใช้สื่อให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553
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1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
1) ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรควบคุมน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยให้
เป็นไปตำมเกณฑ์ รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจำกปัญหำทำงเพศ ยำเสพติด รวมทั้งพัฒนำสุนทรียภำพและลักษณะนิสัยด้ำน
ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ และกีฬำ โดยควรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ดีอยู่แล้ว แต่สถำนศึกษำควรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำง
ๆ
ตำมที่กำหนดเป็นนโยบำยของสถำนศึกษำให้ครบถ้วนและครูควรสอดแทรกคุณลักษณะกำรเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน โดยควร
ดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
3) ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องดีอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและ
ภำยนอก ส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรทำโครงงำนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ โดยควรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นดีอยู่แล้ว แต่ควรฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงด้วยกำรปฏิบัติกิจกรรมจริง
ฝึกกำรทำงำนเป็นทีมและฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กระบวนกำรกลุ่ม โดยควรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
5) ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำผลกำรสอบ O-NET ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ให้สูงขึ้น โดยครูเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริมด้วยเทคนิควิธีกำรใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ใน 3 กลุ่มนี้มำกขึ้น และส่งเสริร่วมให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมต่ำง ๆ ได้แก่ กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ โครงกำรแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น โครงกำร Intensive Course
กิจกรรมจัดติวให้กับนักเรียนเตรียมสอบ O-NET โครงกำรเพชร SLC กิจกรรมเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะด้ำนวิชำกำรทั้งหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอก กิจกรรมประกวดโครงงำน โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร กิจกรรมค่ำยวิชำกำร โครงกำรค่ำยเพื่อนักบุญมง
ฟอร์ต เป็นต้น
6) สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำดีอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกำรดำเนินชีวิตตำมแบบท่ำนนักบุญหลุยส์ มำรีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ซึ่ง
แสดงออกถึงควำมรัก ควำมรับผิดชอบ ควำมทุ่มเท ควำมเสียสละ ควำมวิริยะ ควำมนอบน้อม กำรอุทิศตน และกำรเป็น
แบบอย่ำงที่ดี โดยควรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
7) สถำนศึกษำมีผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ ดีมำกอยู่แล้ว
แต่ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมจุดเน้น จุดเด่นของสถำนศึกษำให้หลำกหลำย เพื่อให้ได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนและองค์กรภำยนอก
สถำนศึกษำให้มำกยิ่งขึ้น โดยควรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
8) สถำนศึกษำมีผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำดีมำกอยู่แล้ว แต่ควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมโครงกำรพิเศษของสถำนศึกษำให้หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อเตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยควรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
ต่อเนื่อง
1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำดีอยู่แล้วแต่ควรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำให้มีควำมสะอำด สวยงำม ถูกสุขลักษณะ และมีควำมปลอดภัย เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และมี
แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษำเพิ่มมำกขึ้น โดยควรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) สถำนศึกษำมีผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อรักษำมำตรฐำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ดี
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มำกอยู่แล้ว แต่ควรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะของ สมศ. นำผลกำรวิเครำะห์มำกำหนดเป็นนโยบำยในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำม
ข้ อ เสนอแนะให้ ค รบถ้ ว น และด ำเนิ น กำรปฏิ บั ติ เพื่ อ ส่ งเสริ ม กลยุ ท ธ์ (ข้ อ 13 ) เรื่ อ งกระบวนกำรบริ ห ำรจั ด กำรตำม
มำตรฐำนสำกล และตำมหลักธรรมำภิบำลของสถำนศึกษำโดยกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูทุกคนควรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู เรื่องกำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น มี
มุมสื่อ มุมหนังสือสำหรับศึกษำค้นคว้ำในห้องเรียน มุมผลงำนที่แสดงควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนของผู้เรียน กำรเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีให้เหมำะสมกับเรื่องที่จะสอน ให้เหมำะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหำ ขนำดของจอภำพ ควำมชัดเจนของ
สื่อ แสงสว่ำงภำยในห้อง และจำนวนผู้เรียน และควรมีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำร ใช้สื่อให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน โดยควรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถำนศึ กษำมี ระบบกำรประกั น คุณ ภำพภำยในที่ เป็ น ระบบอยู่ แล้ ว แต่ ควรจั ดอบรมให้ ค วำมรู้เรื่อ งมำตรฐำน
กำรศึกษำ
และวิธีกำประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ให้แก่ครูและบุคลำกรในกำรวำงแผนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง และเป็นต้นแบบให้แก่สถำนศึกษำในกลุ่มสถำนศึกษำเอกชน และสถำนศึกษำอื่น ๆ ที่สนใจมำ
เยี่ยมชม โดยควรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
กาหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้านภายใน 2 ปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบตั ทิ ีดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1. SWIS สารสนเทศแห่งการเรียนรู้
ปัจจุบันกำรศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำกดังนั้นกำรจัดทำ “SWIS
สำรสนเทศแห่งกำรเรียนรู้” เป็นกำรนำแนวคิดในกำรนำระบบ SWIS ( School Web- based Information System) ซึ่งเป็น
ระบบฐำนข้อมู ลสำรสนเทศที่ ทำงสถำนศึ กษำได้ พั ฒ นำขึ้ นเพื่ อใช้ในกำรบริห ำรจัดกำรของสถำนศึกษำ มำผนวกรวมเข้ ำกั บ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำบนระบบออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒ นำขีด
ควำมสำมำรถในกำรใช้ เทคโนโลยี ท ำงกำรศึ ก ษำ ส่ งเสริม กำรเรีย นรู้ข องผู้ เรีย นให้ มี ค วำมรู้ทั้ งในด้ ำ นสำรสนเทศทั่ ว ไปของ
สถำนศึกษำ และควำมรู้ทั่วไปจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ โดยอำศัยเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. 84 ฐานความรู้ตามรอยพ่อหลวง
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ เห็นควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พระรำชกรณียกิจของพระองค์ จึงได้จัดโครงกำร
ฐำนควำมรู้ต ำมรอยพ่ อ หลวง จ ำนวน 84 ฐำนขึ้น และจะจั ดท ำเพิ่ มที่ ล ะฐำนให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งสอดรับ กั บ กำรปฏิ รูป
กำรศึกษำที่ ให้ควำมสำคัญ เรื่องกำรจัดสภำพแวดล้ อมที่เอื้อต่อ กำรเรียนรู้ โดยสถำนศึกษำได้ร่วมกันวำงแผนกำหนดรำยชื่ อ
กำหนดสถำนที่ และจัดทำฐำนกำรเรียนรู้จำนวน 84 ฐำนร่วมกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณำ
กำร โดยทำกิจกรรมธุดงคศึกษำ ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดเป็นปฏิทินให้
ทรำบ
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รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
ฯลฯ

