รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖0

โรงเรียนอัสสั มชัญลาปาง
ตาบล สบตุ๋ย อาเภอ เมือง จังหวัด ลาปาง

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

คำนำ
ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำชีวิตผู้เรียนให้สมบูรณ์
ด้วยร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญำ เป็นพลเมืองดี มีประสิทธิภำพมุ่งที่จะให้เยำวชนได้รับกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
โรงเรียนจึงมีเจตนำรมณ์แน่วแน่ ที่จะจัดกระบวนกำรศึกษำเพื่อให้เยำวชนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แก้ปัญหำได้อย่ำงมี
เหตุผล มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มุ่งเน้นกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข เป็นเยำวชนที่ดีของประเทศชำติ
รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปี 2560 ของระดับปฐมวัย จัดทำเพื่อเป็นไปตำม
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ตำมหมวด 6 มำตรำ 47 ถึงมำตรำ 51 และ
มำตรำ 77
ซึ่งว่ำด้วยกำรจัดรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและสำธำรณะชน โดยเฉพำะร่ำง
กฎกระทรวง กำหนดระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่
ให้สถำนศึกษำจัดทำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจำปีโดยระบุควำมสำเร็จ เป้ำหมำยที่กำหนดในแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พร้อมหลักฐำนข้อมูลและผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่
สำคัญของผู้เรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นสื่อสัมพันธ์ที่สร้ำงศรัทธำและเป็นที่ยอมรับของสังคม ในกำรดำเนินงำนกำร
จัดกำร
ศึกษำของโรงเรียน ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรทำรำยงำนฉบับนี้
ณ ที่นี้ด้วย

คณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง

สำรบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน
บทที่ 2 ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ตอนที่ 1 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปีของโรงเรียน
ตอนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
ด้ำนที่ 1 มำตำฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน
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ตอนที่ 4 ผลกำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรโรงเรียน
บทที่ 3 สรุปผลกำรพัฒนำ
- จุดเด่นของโรงเรียน
- จุดควรพัฒนำของโรงเรียน
- แนวทำงกำรพัฒนำ
ภำคผนวก
- ผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำม ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำน
1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ตั้งอยู่ที่ 294/1 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปำง
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน โทรศัพท์ 054 – 222733 / 222337 โทรสำร 054 –
222233
Webside : www.acl.ac.th E-mail : acl@acl.ac.th
1.2 ได้รับอนุญำตจัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.2501 โดยภรำดำเซรำฟิน(ชำวสเปน)ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหำร
1.3 ในระดับปฐมวัย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบำลถึงระดับชั้นอนุบำลศึกษำปีที่ 3
1.4 มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 55 ไร่ 3 งำน 22 ตำรำงวำ
1.5 เขตพื้นที่บริกำรคือ สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดลำปำง
1.6 ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงเป็นสถำบันอันดับที่ 7 ในจำนวน 17 สถำบันกำรศึกษำของมูลนิธิคณะ
เซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนดำเนินกำร
สอน
สืบเนื่องมำโดยภรำดำคณะเซนต์คำเบรียลมีจุดมุ่งหมำยแรกเริ่มที่จะสอนให้เยำวชนอ่ำนออกเขียนได้คิดเลข
เป็น และมีหลักศำสนำเป็นแนวทำงให้ประพฤติตนเป็นคนดี คุณพ่อเอเตียน กรำงซ์ (บำทหลวงชำวฝรั่งเศส)
ผู้ดูแลสถำนศึกษำอรุโณทัยเจ้ำอำวำสวัดคำทอลิกลำปำง ได้เสนอให้ท่ำนอธิกำรเจ้ำคณะภรำดำเซนต์คำเบรี
ยลแห่งประเทศไทย(ภรำดำยอห์นแมรี) มำเปิดโรงเรียนสำขำของมูลนิธิฯ ที่ลำปำงเพื่อรับเฉพำะนักเรียน
ชำย
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ตั้งอยู่เลขที่ 294/1ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง ก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยรับแยกโอนนักเรียนชำยจำกโรงเรียนอรุโณทัยมำดำเนินกำรบนเนื้อที่ 18 ไร่ มี
นักเรียนเพียง 210 คนภรำดำ 4 องค์ครูชำย 5 คนและได้รับอนุญำตจำกกระทรวงศึกษำธิกำรให้ชื่อว่ำ
“โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง” เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2502 ตำมใบอนุญำตเลขที่ 1/2502 เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6 โดยมีภรำดำเซรำฟินเป็นอธิกำรคนแรกและภรำดำฟิลิป (อำนวยปิ่นรัตน์) เป็น
ครูใหญ่และผู้จัดกำร
ปี พ.ศ. 2516 ได้สร้ำงอำคำรเรียนขึ้น 1 หลังเป็นอำคำร 3 ชั้นมีห้องเรียน 18 ห้องเรียน(อำคำรเซนต์แม
รี่) เพื่อเปิดรับนักเรียนระดับอนุบำลศึกษำและระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 2 ปีกำรศึกษำ 2530
โรงเรียนได้รับอนุญำตให้รับนักเรียนหญิงระดับชั้นอนุบำลศึกษำถึงระดับชั้นประถมศึกษำมูลนิธิคณะเซนต์
คำเบรียลแห่งประเทศไทยได้จัดให้ภรำดำมำดำรงตำแหน่งอธิกำรทำหน้ำที่ควบคุมดูแลกิจกำรของโรงเรียน
ปัจจุบันภรำดำเกรียงศักดิ์ มำยอด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน

แผนที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง

โครงสร้ำงกำรบริหำรปีกำรศึกษำ 2560
โครงสร้ างการบริหารงาน ปี การศึกษา 2560
อธิการ
ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด
ฝ่ ายธุรการ - การเงิน
ภ.ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์

สานักผู้อานวยการ
ม. กฤตภาส เสมอพิทกั ษ์

ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ม. จรัล เทพสาร

ผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ ายกิจการนักเรียน
มิสอารีจติ ต์ ขัตคิ รุฑ
งานบริหารฝ่ ายปฐมวัย
- งานบริหารระดับ
- งานธุรการ
- งานทะเบียนและสถิติ
- งานประชาสั มพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานอนามัย
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ
- งานอภิบาล

ฝ่ ายกิจการนักเรียน
ม. สุ รชัย คาบุญลือ

ฝ่ ายวิชาการ
มิสกัลยาลักษณ์ สุ ผาครอง

ผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ
มิสศิริพร ปิ ยะตระกูล
งานวิชาการฝ่ ายปฐมวัย

งานกิจการนักเรียนฝ่ ายปฐมวัย

- งานบริหารวิชาการ
- งานหลักสู ตรและการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานนิเทศการสอน
- งานวิจยั ชั้นเรียน
- งานแหล่งเรียนรู้
- โครงการ CEP

- งานบริหารกิจการนักเรียน
- งานระดับชั้น
- งานคณะกรรมการนักเรียน
- งานกีฬา
- งานฝึ กความเป็ นผู้นา
- งานสัมพันธ์ ชุมชน
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.7 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- ปรัชญำของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง
จุดหมำยของชีวิต คือ กำรรู้จักสัจธรรมควำมจริงและกำรเข้ำถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดของชีวิต
มนุษย์ทุกคนต้องทำงำน “ควำมวิริยะอุตสำหะเป็นหนทำงนำไปสู่ควำมสำเร็จ” ดังปณิธำนของโรงเรียนที่ว่ำ
“ LABOR OMNIA VINCIT “
- วิสัยทัศน์ระดับปฐมวัย
นักเรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี มีควำมเป็นเลิศด้ำนภำษำเหมำะสมกับวัย มีควำมรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่น
- พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมกับวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจเหมำะสมกับวัย
3. ส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมเหมำะสมกับวัย
4. ส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำเหมำะสมกับวัย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงำนตำมบริบทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
6. ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
7. ส่งเสริมและพัฒนำให้มีแนวกำรจัดกำรศึกษำ
8. ส่งเสริมให้มีกำรประกันคุณภำพภำยในตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
9. ส่งเสริมให้มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
10. พัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์และจุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย
11. พัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น
1.8 เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
- เอกลักษณ์ของระดับปฐมวัย
วินัยดี มีคุณธรรม เลิศล้ำภำษำ
- อัตลักษณ์ของระดับปฐมวัย
ยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะ อุตสำหะ รับผิดชอบต่อสังคม

2. ลักษณะผู้รับใบอนุญำต
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงมีลักษณะเป็นนิติบุคคล ประเภทกำรกุศลในมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล
แห่งประเทศไทย
3.ข้อมูลสถำนศึกษำ
- จุดเน้น / โครงกำรพัฒนำด้ำนภำษำของระดับปฐมวัย
1. โครงกำร English is Alive
2. กิจกรรม English for kids
3. กิจกรรม Cool kids camp
4. กิจกรรม Morning Programฃ
- จำนวนห้องเรียนจำแนกตำมหลักสูตรปกติ/โครงกำร Comprehensive English Program(
CEP)
จำนวนห้องเรียน
ระดับชั้น
ปกติ
CEP
รวม
เตรียมอนุบำล
3
3
อนุบำล
19
2
21
รวม
22
2
24
ที่มำ:สำรสนเทศฝ่ำยธุรกำร ระดับปฐมวัย
- จำนวนนักเรียนจำแนกตำมหลักสูตรปกติ/โครงกำร Comprehensive English Program(
CEP)
หลักสูตร
จำนวนนักเรียน
โครงกำร/
หลักสูตรปกติ
โครงกำร CEP
รวม
ระดับชั้น
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
รวม
เตรียมอนุบำล
41
41
41
41
82
อนุบำล 1
109
102
109
102
211
อนุบำล 2
132
106
17
13
149
119
268
อนุบำล 3
142
105
14
16
156
121
277
รวม
424
354
31
29
455
383
838
ที่มำ:สำรสนเทศฝ่ำยธุรกำร ระดับปฐมวัย
- จำนวนนักเรียนทีมีน้ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 189 คน คิดเป็นร้อยละ 89.69
- จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร จำนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- อัตรำส่วนครู : นักเรียน = ครู 1 คน ต่อนักเรียน 14 คน

4. ข้อมูลบุคลำกร
ตำรำงแสดงจำนวนครูไทยและครูต่ำงชำติจำแนกตำมระดับ ปีกำรศึกษำ 2560
ครูไทย
ครูต่ำงชำติ
ระดับ ต่ำกว่ำ
ต่ำกว่ำ
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ปฐมวัย
ชำย
2
2
หญิง
2
53
1
1
รวม
2
55
1
3
จำนวนบุคลำกรทั้งหมด 61 คน
ที่มำ:สำรสนเทศฝ่ำยธุรกำร ระดับปฐมวัย
ตำรำงแสดงจำนวนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นจำแนกตำมเพศ ปีกำรศึกษำ 2560
จำนวนครู
ระดับชั้น
คิดเป็นร้อยละ
ชำย
หญิง
รวม
เตรียมอนุบำล
6
6
9.68
อนุบำล 1 – 3
1
41
42
64.52
สนับสนุนกำรสอนปฐมวัย
3
10
13
22.85
รวมระดับปฐมวัย
4
57
61
100
ที่มำ:สำรสนเทศฝ่ำยธุรกำร ระดับปฐมวัย
ตำรำงแสดงคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับที่
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
1
ภรำดำ เกรียงศักดิ์
มำยอด
ผู้แทนผู้รับใบอนุญำต/ประธำน
2
ภรำดำ ชุมพล
ดีสุดจิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3
ภรำดำ ชำญณรงค์
บุญพรำหมณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4
ภรำดำ ดร.ศักดำ
สกนธวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5
ภรำดำ ดร.เดชำชัย
ศรีพิจำรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6
ผศ.เฉลิมชัย
สุขจิตต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7
นำยชัชวำล
บุปผำเจริญสุข
ผู้แทนผู้ปกครอง
8
ว่ำที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นำยเกษม
กุลชิงชัย
ผู้แทนครู/เลขำนุกำร

ป.เอก
-

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน จำนวน 4 ครั้ง ในรอบปีเพื่อพัฒนำโรงเรียนให้เจริญก้ำวหน้ำ
ยิ่งขึ้นในปีกำรศึกษำ 2560 พอสังเขปดังนี้
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
รำยละเอียดกำรประชุม
1 วันพุธที่ 14 มิถุนำยน 2560
สรุปผลกำรดำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ สรุปกำรปรับปรุง/พัฒนำ
อำคำรสถำนที่ สรุปผลกำรดำเนินงำน เงินอุดหนุนตำมนโยบำยเรียน
2 วันพุธที่ 27 กันยำยน 2560
3 วันพุธที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 ฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ กำรบรรจุ/ถอดถอนบุคลำกร แผนกำรรับ
4 วันอังคำรที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 นักเรียนใหม่ นโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรตรวจสอบบัญชี
ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติ
กำรประจำปี รำยงำนผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพ

ตำรำงแสดงคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อำนวยกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ที่
1
2

ชื่อ – สกุล
ภ.เกรียงศักดิ์ มำยอด
ภ.ชุมพล
ดีสุดจิต

3

ภ.ชำญณรงค์

4
5

มิสกัลยำลักษณ์ สุผำครอง
มำสเตอร์สุรชัย คำบุญลือ

ปริญญำโท
ปริญญำตรี

6
7
8
9
10

ม.จรัล
ม.กฤตภำส
มิสวรำวรรณ์
มิสอำรีจิตต์
ม.สุรพงษ์

เทพสำร
เสมอพิทักษ์
วัฒนะนิรันดร์
ขัติครุฑ
เหล่ำจันตำ

ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำโท
ปริญญำตรี

วงศ์สุวรรณ

ปริญญำตรี

11 มิสมณฑกำนต์

บุญพรำหมณ์

วุฒิกำรศึกษำ
จบจำกสถำบัน
ปริญญำโท
มหำวิทยำลัยบูรพำ
กำรศึกษำบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสำนมิตร
ปริญญำตรี
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมมำธิรำช

ที่มำ:สำรสนเทศสำนักผู้อำนวยกำร

มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
มหำวิทยำลัยศรีนครินทร
วิโรฒิวิทยำเขตพลศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎลำปำง
มหำวิทยำลัยโยนก
มหำวิทยำลัยรำชภัฎลำปำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมมำธิรำช

ตำแหน่งหน้ำที่
ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำฝ่ำย
ธุรกำร
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร
หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
หัวหน้ำสำนักผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน
หัวหน้ำฝ่ำยปฐมวัย
รองหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรระดับ
มัธยมศึกษำ
รองหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรระดับ
ประถมศึกษำ

ตำรำงแสดงคณะกรรมกำรบริหำรระดับปฐมวัย ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

จบจำกสถำบัน

1 มิสอำรีจิตต์

ขัติครุฑ

ปริญญำตรี/ปฐมวัย

วิทยำลัยล้ำนนำเชียงใหม่

2
3
4
5
6
7
8
9

ปิยะตระกูล
พวงเงิน
จันทร์กิติสำร
หอมจันทร์
เทพอุด
โพธิ์แพง
ใจกันทำ
วงศ์ประเสริฐ

ปริญญำตรี/ปฐมวัย
ปริญญำตรี/ปฐมวัย
ปริญญำตรี/ปฐมวัย
ปริญญำตรี/ปฐมวัย
ปริญญำตรี/ปฐมวัย
ปริญญำตรี/ปฐมวัย
ปริญญำตรี/ปฐมวัย
ปริญญำตรี/ปฐมวัย

มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย
สถำบันรำชภัฎลำปำง
สถำบันรำชภัฎลำปำง
สถำบันรำชภัฎลำปำง
สถำบันรำชภัฎลำปำง
สถำบันรำชภัฎลำปำง
สถำบันรำชภัฎลำปำง
สถำบันรำชภัฎลำปำง

มิสศิริพร
มิสวัจนันท์
มิสอรุณี
มิสภำวิณี
มิสพรพรรณ
มิสผ่องศรี
มิสลำดวน
มิสวิสำ

ตำแหน่งหน้ำที่
หัวหน้ำฝ่ำยปฐมวัย/
ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
ระดับปฐมวัย
ผู้ช่วยหน้ำฝ่ำยวิชำกำรฝ่ำยปฐมวัย
หัวหน้ำสำยชั้น อ.1
หัวหน้ำสำยชั้น อ.2
หัวหน้ำสำยชั้น อ.3
วิชำกำรสำยชั้น อ.1
วิชำกำรสำยชั้น อ.2
วิชำกำรสำยชั้น อ.3
วัดและประเมินผล ฝ่ำยปฐมวัย

ที่มำ:สำรสนเทศฝ่ำยธุรกำร
วุฒิปริญญำตรี
ต่ำกว่ำวุฒิปริญญำตรี
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม
นักกำร
1
4
5
คนขับรถ
3
3
แม่ครัว
8
8
ยำมรักษำกำร
4
4
รวม
8 12
20
ตำรำงแสดงจำนวนนักกำรภำรโรงจำแนกตำมเพศ ปีกำรศึกษำ 2560
ที่มำ:ธุรกำรระดับปฐมวัย
บุคลำกร

รวม

ร้อยละ

5
3
8
4
20

25.00
15.00
40.00
20.00
100

5.ข้อมูลอำคำรสถำนที่
โรงเรียนอัสสัมชัญมีพื้นที่ประมำณ 55 ไร่ 3 งำน 4 ตำรำงวำ ในระดับปฐมวัยประกอบด้วยอำคำร
เรียนทั้งหมด 3 หลังคือ อำคำรเซนต์แมรี่ , อำคำรเซรำฟินและอำคำรชั้นเดียว รวมทั้งหมด 42 ห้อง
เป็นห้องเรียนจำนวน 24 ห้อง ห้องประกอบกำรเรียนจำนวน 13 ห้องคือ ห้องดนตรี , ห้องภำษำอังกฤษ ,
ห้องเก็บชุดกำรแสดง , ห้องบัลเลต์ , ห้องวิทยำศำสตร์ , ห้องประกอบอำหำร , ห้องพยำบำล , ห้องบอลแลนด์
, ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องสมุดปฐมวัย , ห้องคลินิกพัฒนำกำรและห้องคลินิกด้ำนภำษำ ห้องพักครูจำนวน 5
ห้อง , โรงอำหำร 1 หลัง ,ห้องสุขำ 2 หลัง 4 ที่และสนำมเด็กเล่น 2 สนำม

ตำรำงจำนวนห้องเรียน ห้องประกอบกำรและห้องสุขำ
ห้องสุขำ
ลำดับ
อำคำร
ห้องเรียน ห้องประกอบกำร ห้องพักครู รวม
ที่
ชำย หญิง รวม
1 เซรำฟิน
10
1
2
13 0
0
0
2 เซนต์แมรี่
12
6
2
20 18 18
36
3 ชั่วครำวอนุบำล
2
1
0
3
0
0
0
4 คอมพิวเตอร์อนุบำล
0
4
0
4
0
0
0
5 อำคำรโภชนำคำร (โรงอำหำร)
0
1
1
2
0
0
0
6 ห้องน้ำหลังอำคำรเซรำฟิน
0
0
0
0 19 16
35
รวม
24
13
5
42 37 34
71

6. ข้อมูลงบประมำน
ตำรำงแสดงงบประมำณทั้งหมดในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2560
หน่วยงำน
งบประมำณ
รวมจ่ำย
คงเหลือ
บริหำรฝ่ำยปฐมวัย
43,477
6,186
49,663
งำนวิชำกำร
442,817.45
78,106.54
520,937
งำนธุรกำร-กำรเงิน
16,788.24
18,379.76
31,168
งำนกิจกำรนักเรียน
199,135.64
28,356.26
222,492
งำนบริหำรทั่วไป
9,215.40
3,454.60
12,670
รวมทั้งหมด
667,956.73
133,504.56
845,930
ที่มำ : สำรสนเทศฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน ณ วันที่ 28 พฤษภำคม 2561 )

% ใช้จริง
81.27
88.80
47.74
77.73
72.73
84.10

7.ข้อมูลแสดงอำชีพของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน....838.......คน
อำชีพ ( คน )
ระดับชั้น
รับ
รัฐ
ธุรกิจ
รับจ้ำง
เกษตร แม่บ้ำน อื่น ๆ
รำชกำร วิสำหกิจ ส่วนตัว
ชั้นเนอสเซอรี่
33
14
1
34
0
0
0
ชั้นอนุบำลศึกษำปีที่1
88
14
12
79
3
6
0
ชั้นอนุบำลศึกษำปีที่2
71
23
29
65
1
16
29
ชั้นอนุบำลศึกษำปีที่3
109
57
12
107
1
3
0
รวม
301
139
54
285
5
25
29
2.98
ร้อยละ
35.92
16.59
6.44
34.01
0.60
3.46

รวม
82
211
268
277
838
100

แผนภูมิแสดงลำดับอำชีพของผู้ปกครองนักเรียน
ระดับปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2560

350

301

รับจ้ าง

285

300

ธุรกิจส่วนตัว

250

รับราชการ

200

รัฐวิสาหกิจ

139

อื่นๆ

150
100

54

แม่บ้าน
29

25

50
0

ลาดับอาชีพผู้ปกครองนักเรียนจากมากไปหาน้ อย

5

เกษตร

8.โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมหลักกำร จุดหมำยที่กำหนด สถำนศึกษำควรกำหนดโครงสร้ำงดังนี้
โครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
ช่วงอำยุ

สำระกำรเรียนรู้

ระยะเวลำเรียน

อำยุ 3 – 6 ปี
ประสบกำรณ์สำคัญ
 ด้ำนร่ำงกำย
 ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ
 ด้ำนสังคม
 ด้ำนสติปัญญำ

สำระที่ควรเรียนรู้
 เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคล
และสถำนที่แวดล้อมเด็ก
 ธรรมชำติรอบตัว
 สิ่งต่ำง ๆ รอบตัวเด็ก
ขึ้นอยู่กับอำยุเด็กที่เริ่มเข้ำรับกำรอบรมเลี้ยงดูและรับกำรศึกษำ

กำรจัดเวลำเรียน
หลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัยกำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำในกำรจัดประสบกำรณ์
ให้กับเด็ก3 ปีกำรศึกษำโดยประมำณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอำยุของเด็กที่เริ่มเข้ำกำรศึกษำหรือสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยเวลำเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถำนศึกษำแต่ละแห่ง โดยมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ180 วัน
ต่อ 1 ปีกำรศึกษำในแต่ละวันจะใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ชั่วโมง ใน 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภำคเรียน
ช่วงอนุบำล 1 อำยุ 3 ปี – 3 ปี 11 เดือน 29 วัน มีเวลำเรียนประมำณปีละ 1,300
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 7 ชัว่ โมง
ช่วงอนุบำล 2 อำยุ 4 ปี – 4 ปี 11 เดือน 29 วัน มีเวลำเรียนประมำณปีละ 1,300
ชั่วโมงโดยเฉลี่ยวันละ 7 ชั่วโมง
ช่วงอนุบำล 3 อำยุ 5 ปี – 5 ปี 11 เดือน 29 วัน มีเวลำเรียนประมำณปีละ 1,300
ชั่วโมงโดยเฉลี่ย วันละ 7 ชั่วโมง

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
9.1 ห้องสมุดมีขนำด 12x 8 ตำรำงเมตร มีจำนวนหนังสือในห้องสมุด 5,880 เล่ม
- นักเรียนเข้ำใช้ห้องสมุด 1 ครั้งต่อสัปดำห์( ตำมตำรำงเรียน )และผู้ปกครองสำมำรถพำเด็กมำใช้
บริกำรได้หลังเลิกเรียนตลอดปีกำรศึกษำ
9.2 ห้องปฏิบัติกำรมีทั้งหมด 10 ห้อง ได้แก่
- ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
- ห้องวิทยำศำสตร์
- ห้องดนตรี
จำนวน 1 ห้อง
- ห้องภำษำอังกฤษ
- ห้องบัลเลต์
จำนวน 1 ห้อง
- ห้องประกอบอำหำร
- ห้องสมุด
จำนวน 1 ห้อง
- ห้องคลินิกพัฒนำกำร
- ห้องคลินิกภำษำ จำนวน 1 ห้อง
- ห้องพยำบำล
9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งำน มีทั้งหมด 52 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
จำนวน ( เครื่อง )
1.ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
44
2.ใช้สืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ตได้
52
3.ใช้ในกำรบริหำร
8

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

9.4 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภำยในและนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
สถิติกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
( จำนวนครั้ง/ปี )
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
ทุกวันทำกำร 1. ศูนย์วิทยำศำสตร์และดำรำ
ศำสตร์ อบจ.เกำะคำ อ.เกำะคำ
2. ห้องคอมพิวเตอร์
ทุกวันทำกำร 2. วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม
3. ห้องบอลแลนด์
ทุกวันทำกำร 3. ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย อ.ห้ำงฉัตร
4. ห้องประกอบอำหำร
ทุกวันทำกำร 3. พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่ำนหินลิกไนต์
ศึกษำ อ.แม่เมำะ
5. ห้องวิทยำศำสตร์
ทุกวันทำกำร
6. ห้องเรียนบัลเลต์และห้องกำรแสดง
ทุกวันทำกำร
7. ห้องดนตรี ( MUSIC ROOM )
ทุกวันทำกำร
8. ร้ำนขำยควำมรู้
ทุกวันทำกำร
9. ลำนจำมจุรี
ทุกวันทำกำร
10. ห้องคลินิกพัฒนำกำร
ทุกวันทำกำร
11. สวนสมุนไพร
ทุกวันทำกำร
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
สถิติกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน

สถิติกำรใช้
( จำนวนครั้ง )
1
1
1
1

สถิติกำรใช้

12.
13.
14.
15.

ชื่อแหล่งเรียนรู้
บ่อปลำ,น้ำตก
สนำมเด็กเล่น
บ่อทรำย
ลำนจัดกิจกรรม
ที่มำ: สำรสนเทศระดับปฐมวัย

( จำนวนครั้ง/ปี )
ทุกวันทำกำร
ทุกวันทำกำร
ทุกวันทำกำร
ทุกวันทำกำร

ชื่อแหล่งเรียนรู้

9.5 ปรำชญ์ชำวบ้ำน / ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มำให้ควำมรู้แก่เด็ก
1. นำยอัครินทร์ พิชญกุล
ให้ควำมรู้เรื่องรถม้ำลำปำง
2. นำงสมพิศ
บรรทัดกิจ
ให้ควำมรู้เรื่องขนมจ๊อก(ขนมเทียน)
3. นำงทิวำพร
ปินตำสี
ให้ควำมรู้เรื่องกำรตัดตุง
ปรำชญ์ชำวบ้ำน / ผู้ปกครอง /ผู้ทรงคุณวุฒิที่มำให้ควำมรู้แก่เด็ก / ครู
ที่
ประเภทควำมรู้
จำนวนครั้ง
1
กำรประกอบอำชีพ
12
2
กำรเกษตร
5
3
คหกรรม
17
4
หัตกรรม
4
5
ศิลปะ / ดนตรี
5
6
กีฬำ
4
7
วัฒนธรรม / จำรีต-ประเพณี
3
8
ศำสนำ/คุณธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
6
9
ควำมปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมำย/ระเบียบวินัย
8
10 สุขภำพ/กำรแพทย์/สุขอนำมัย
10
11 สิ่งแวดล้อม/ทรัพยำกร
5
12 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน / หลักสูตร / กำรประเมิน
24
13 ทัศนศึกษำดูงำน
4

( จำนวนครั้ง )

10.งำน / โครงกำร / กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ
ลำดับ
ที่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

ดำเนินกำร
ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป

ผลต่ำงงบ

ไม่บรรลุ

( ร้อยละ )

งำนบริหำรฝ่ำย
1
2

งำนบริหำรฝ่ำยปฐมวัย
โครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์

1,2,3,4
3

6,11
6

3
3



แบบสอบถำม



85
90

แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.5,
ม.7/สรุปผลกำร
ประเมินด้ำนสังคม
แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.5/7
สรุปผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนสังคม
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.5,
ม.6

แบบสอบถำม

93.29
93.50



18,540

-3,460



15,076
8,000

3,100

+4,490

93.44



3,592

2,273

+1,319

93.32



8,925

11,060

-2,135

94.18



4,070

3,566

+504

งำนบริหำรฝ่ำย (งำนอำคำรสถำนที่)
3

งำนอำคำรสถำนที่

2

1,3,4,5,7

1



91

4

กิจกรรมรักชีวิต
รักษ์สิ่งแวดล้อม

2

1,3,4,5,7

1



91

5

กิจกรรมประกวดห้องเรียน
สะอำด

2

7

1



91

ลำดับ
ที่
6

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

กิจกรรมปรับปรุง
ห้องบอลแลนด์

2

1,3,4,5,7

ดำเนินกำร
ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

เครือ่ ง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป

ผลต่ำงงบ

ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ไม่บรรลุ

1



91

สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.2

94.97



10,000

8,000

+2,000

แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.1,
ม.2
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม. 1/
แบบสอบถำม

92.89



4,000

2,505

+1,495

92.20



3,025

1,897.40

+1,127.60

( ร้อยละ )

งำนบริหำรฝ่ำย (งำนอนำมัย )
7

กิจกรรมดูแลสุขภำพนักเรียน

1,2

1,5

3,4,5



90

8

กิจกรรมหนูน้อยสุขภำพดี

1,2

1,5

3,4,5



90

9

กิจกรรมห้องพยำบำล

1,2

1,5

3,4,5



90

แบบสอบถำม

94.00



3,970

3,726

+244

10

กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์

1,2

1,5

3,4,5



90

สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม. 2

93.50



1,125

335

+770

ลำดับ
ที่
11

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพ

ดำเนินกำร
ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป

ผลต่ำงงบ

ไม่บรรลุ

( ร้อยละ )

1,2

1,5

3,4,5



90

สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.2

94.49



550

550

-

6,928.84

+3,171.60

งำนธุรกำร
12

งำนธุรกำร

3

7

5



80

แบบสอบถำม

92.64



10,100

13

กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์กำรสอน
ปฐมวัย

3

7

5



80

แบบสอบถำม

93.00



150,000 207,740.66

14

กิจกรรมเตรียมประเมิน
ศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่

3

7

5



85

แบบสอบถำม

91.50



2,750

1,820

-57,740.66

+930

ลำดับ
ที่
15

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

กิจกรรมประชำสัมพันธ์/
ป้ำยนิเทศ

3

ดำเนินกำร
ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป

ผลต่ำงงบ

ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ไม่บรรลุ

7

5



80

แบบสอบถำม

89.50



22,318

8,039.40

+14,278.60

6,11

3



85

แบบสอบถำม

93.00



6,116

1,627

+4,489

( ร้อยละ )

งำนกิจกำรนักเรียน ( งำนบริหำรกิจกำรนักเรียน )
16

งำนบริหำรกิจกำรนักเรียน

1,2,3,4

งำนกิจกำรนักเรียน ( งำนระเบียบวินัย )
17

งำนระเบียบวินัย

1,2,3,6

3

1,2,3,5



91

แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.5 ,
ม.6, ม.7

92.82



1,700

1,241.60

+458.40

18

กิจกรรมหนูน้อยมำรยำทงำม

1,2,3,6

3

1,2,3,5



91

สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.7

93.67



2,240

2,091.50

+148.50

ลำดับ
ที่
19

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

กิจกรรมเศรษฐีน้อย

ดำเนินกำร
ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป

ผลต่ำงงบ

ไม่บรรลุ

( ร้อยละ )

1,2,3,6

3

1,2,3,5



91

สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.5

93.56



1,290

148.80

+1,141.20

งำนกิจกำรนักเรียน ( งำนสวัสดิภำพ )
20

งำนสวัสดิภำพ

2,4

1,7

1,4,5



90

แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม. 1

92.48



2,000

1,357.20

+642.80

21

กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน

2,4

1,7

1,4,5



90

แบบสอบถำม

92.67



5,200

3,625

+1,574.50

ลำดับ
ที่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

งำนกิจกำรนักเรียน ( งำนกีฬำ )
22 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์

23

ตอบสนอง

โครงกำรแข่งขันกีฬำอนุบำล

ดำเนินกำร
ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

1,2

1,2,3,4
5,7

1,2



90

1,2

1,2,3,4
5,7

1,2



90

1,2,3
5,7

1,2,4



91

งำนกิจกำรนักเรียน ( งำนสัมพันธ์ชมุ ชน )
24 กิจกรรมกำรแสดง
1,2,4

25

กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก

1,2,4

1,2,3
5,7

1,2,4



91

26

กิจกรรมสำยรักนอกรั้ว

1,2,4

1,2,3
5,7

1,2,4



91

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป

ผลต่ำงงบ

ไม่บรรลุ

( ร้อยละ )
แบบสอบถำม/สรุป
ผลกำรประเมินมำตร
ฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ม.3, ม.8
แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.2,
ม.3,ม.11,

93.08



46,070

52,920

-6,850.10

93.14



34,204

14,773

+19,431

แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.3,ม.
4/สรุปผลกำร
ประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ม.3,ม.5
แบบสอบถำม

96.40



7,700

7,370

+330

92.87



7,375

6,978

+397

94.00



14,370

11,618

+2,752

ลำดับ
ที่
27

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

กิจกรรมศำสนำวัฒนธรรม
ประเพณี

1,2,4

ดำเนินกำร
ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป

ผลต่ำงงบ

ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ไม่บรรลุ

1,2,3
5,7

1,2,4



91

แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.6/
สรุปผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ

94.30



22,362

12,673.94

+9,688.06

( ร้อยละ )

งำนกิจกำรนักเรียน ( กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน )
28

กิจกรรมสู่โลกกว้ำง

1,2

2,3,4

1,2,5



91

แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.8,
ม.11

95.52



62,305

62,767

-471

29

กิจกรรมหนูน้อยอำสำ

1,2

2,3,4

1,2,5



91

93.86



4,235

3,981

+254

30

กิจกรรมธรรมะทำงก้ำวหน้ำ

1,2

2,3,4

1,2,5



91

แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.5,
ม.8
แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.3,
ม.4,ม.5,ม.6,ม.7

94.47



400

120

+280

ลำดับ
ที่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด

งบที่ใช้ไป

ผลต่ำงงบ

ดำเนินกำร

2,3

1



90

แบบสอบถำม/สรุป
ผลกำรประเมินมำตร
ฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ม.4 /สรุปผล
กำรประเมิพัฒนำกำร
ด้ำนสังคม

92.74



9,880

9,846

+34

1,2,3,4

2,4,5,6
7,9

1,2,3,4,5



90

แบบสอบถำม/สรุปผลกำร
ประเมินมำตรฐำนคุณ
ลักษณะที่พึงประสงค์ม.
4,10,11/งำนสำรสนเทศ
และผลกำรวิจัยควำมพึง
พอใจของผู้ปกครองต่อ
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

93.90



47,280

16,889.20

+30,390.8
0

สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ม10,11
แบบสอบถำมงำน
นิเทศกำรสอน/
ผลกำรวิจยั ควำมพึง
พอใจของผู้ปกครอง
ต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย

93.06



39,100

1,542

+37,653

95.20



239,669

173,470

+66,199

33

กิจกรรมแข่งขันทักษะภำยนอก

1,2,3,4

4

1,2,3,4,5



90

34

กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร

1,2,3,4

5

1,2,3,4,5



90

บรรลุ

งบที่ตั้งไว้

ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

งำนกิจกำรนักเรียน ( งำนคณะกรรมกำรนักเรียน )
31 งำนคณะกรรมกำรนักเรียน
2

งำนวิชำกำร ( กิจกรรมบริหำรวิชำกำร )
32 กิจกรรมบริหำรวิชำกำร

ดำเนินกำร

ไม่บรรลุ

( ร้อยละ )

ลำดับ
ที่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

ดำเนินกำร
ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

35

กิจกรรมบัณฑิตน้อย

1,2,3,4

4

1,2,3,4,5



90

36

กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
แบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้

1,2,3,4

7

1,2,3,4,5



90

37

กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.

1,2,3,4

5

1,2,3,4,5



90

38

กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรม

1,4

5

1,2,3,4,5



90

39

กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรม

1,2,3,4

5

1,2,3,4,5



40

โครงกำร Junior Robotic

1,2

1,2

41

โครงกำรเด็กวิทย์คิดสนุก

2

2

4

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วดั
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป ผลต่ำงงบ

ไม่บรรลุ

( ร้อยละ )
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.10
แบบสอบถำมกิจ
กรรมจัดซื้อสื่อแบบ
เรียนและจัดแหล่ง
เรียนรู้
แบบสอบถำมกิจ
กรรมศิลปินน้อย
แบบสอบถำมกำร
นิเทศกำรสอน

90.21



131,895

91.00



584,025 462,007.31

96.30



7,940

7,838.33

+116.67

95.00



5,522

4,981

+541

90

แบบสอบถำมกำร
นิเทศกำรสอน

95.00



5,131

4,996

+135



90

91.13



30,494

33,799

-3,305



90

แบบสอบถำม/สรุป
ผลกำรประเมินพัฒ
นำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจและด้ำนสังคม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ม.10
แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.10

91.89



10,500

9,246

+1,254

194,912

-63,017.65

+122,017.69

ลำดับ
ที่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

ดำเนินกำร
ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

42

โครงกำรปรับปรุง
ห้องวิทยำศำสตร์

2

4

2



90

43

โครงกำร Explorer Kids

3

4,9

2,5



90

44

โครงกำรจัดซื้อสื่อของเล่น
และสื่อกำรสอนห้องเรียน CEP

2

4,7

2



90

1,2

2,4,5,7

1,2



1,2

2,4,5,7

1,2

1,2

1,2,3,4
5,7

1,2,3,4,5

งำนวิชำกำร ( งำนแหล่งเรียนรู้ )
45 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
( Colorful walk way )
46 กิจกรรมหนูน้อยอำเซียน
งำนวิชำกำร ( งำนหลักสูตรและกำรสอน )
47 กิจกรรมบริหำรหลักสูตร

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป ผลต่ำงงบ

ไม่บรรลุ

( ร้อยละ )
แบบสอบถำม/
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.10
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.10,
ม.11,ม.12
แบบสอบถำม/สรุป
ผลกำรประเมินมำตร
ฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ม.9,ม.10

91.40



4,000

4,000

-

95.62



21,700

19,639

+2,060.90

93.59



21,160

2,691.20

+18,468.8
0

90

แบบสอบถำม

93.25



11,210

12,270

-1,060



90

สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.9,14

95.63



13,200

13,200

-



91

แบบสอบถำมงำน
หลักสูตรกำรสอน/
นิเทศกำรสอน
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ

93.79



20,000

21,435.80

-1,435.80

ลำดับ
ที่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

ดำเนินกำร
ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป ผลต่ำงงบ

ไม่บรรลุ

( ร้อยละ )
ที่พึงประสงค์
ม.7,9,11,12,1.4
สรุปผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ

48

1,2

2,4

1,2,3,4,5



91

สรุปผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนสังคม

98.94



14,850

16,559

-1,709

49

กิจกรรมสืบสำน
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
กิจกรรมกำดมั่วตัวน้อย

1,2

2,4

1,2,3,4,5



91

96.76



2,400

2,413

-13

50

กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

1,2

4,5

1,2,3,4,5



91

สรุปผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์จิตใจ/สรุปผล
กำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.10
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.11

95.45



4,501

2,107.67

+2,393.67

51

กิจกรรม Smart Reader
Kids

1,2

4,5

1,2,3,4,5



91

สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.9,
ม,10,ม.12,ม.14
สรุปผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำอำรมณ์

93.30



48,350

10,729

+37,621

ลำดับ
ที่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

งำนวิชำกำร ( โครงกำรหนูน้อยอัจฉริยะ )
53 กิจกรรมวันวิชำกำร

ดำเนินกำร
ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป ผลต่ำงงบ

ไม่บรรลุ

( ร้อยละ )

1,2

2,4

1,2



90

แบบสอบถำมงำนวัน
วิชำกำร/สรุปผลกำร
ประเมินมำตรฐำน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ม.11

94.45



15,000

10,247

+4,753

งำนวิชำกำร ( โครงกำร English is Alive )
54 กิจกรรม English is Fun
2

2,4

2



9

สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ม. 9,14

91.25



3,285

2,815

+470

55

กิจกรรม Cool Kids
Camp

2

2,4

2



90

สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.9,14

90.22



9,591

6,160

+3,3431

56

กิจกรรม Morning
Program

2

2,4

2



90

สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.2
ม.3,ม.9/ สรุปผลกำร
ประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนอำรมณ์จิตใจ

96.12



9,850

13,800

-3,950

2

5

1,2



90

แบบสอบถำมงำน

93.60



1,320

1,938

-618

งำนวิชำกำร ( งำนวัดและประเมินผล )
57 งำนวัดผลและประเมินผล

ลำดับ
ที่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตอบสนอง
ยุทธ์ศำสตร์ มำตรฐำน
ฝ่ำยปฐมวัย สถำนศึกษำ

ดำเนินกำร
ยุทธ์ศำสตร์
มูลนิธิฯ

ดำเนินกำร

ผลคำดหวัง
( ร้อยละ )

เครื่อง/วิธี
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

งบที่ตั้งไว้ งบที่ใช้ไป ผลต่ำงงบ

ไม่บรรลุ

( ร้อยละ )
วัดผลและประเมินผล
/แบบสอบถำมกำร
นิเทศกำรสอน

งำนวิชำกำร ( วิจัยในชั้นเรียน )
58 งำนนิเทศกำรสอน

1

5

1



92

แบบสอบถำมกำร
นิเทศกำรสอน

94.00



13,500

7,367.17

+6,132.83

แบบสอบถำม
งำนวิจัยในชั้นเรียน
/สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.3
สรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ม.3

94.60



7,630

7,162

+468

97.82



5,000

6,158.40

-1,158.40

59

งำนวิจัยในชัน้ เรียน

2

2,5

2



91

60

กิจกรรมคลินิกพัฒนำกำร

2

2

2



91

สรุปผลกำรดำเนินแผนงำน/ โครงกำร/ กิจกรรม

ฝ่ำยปฐมวัย ปีกำรศึกษำ

2560
1.
2.
3.
4.

งำนบริหำรฝ่ำย
งำนธุรกำร
งำนกิจกำรนักเรียน
งำนวิชำกำร
รวม
รวมทั้งหมด

2
1
4
3
10
60

งำน
งำน
งำน
งำน
งำน

1
1
5
7

โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร

8
3
11
21
43

กิจกรรมรวม
กิจกรรมรวม
กิจกรรมรวม
กิจกรรมรวม
กิจกรรม

บรรลุตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จที่คำดหวังในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
10 งำน 7 โครงกำร 43 กิจกรรม รวมทั้งหมด 60

11
4
16
29

บทที่ 2 ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตอนที่ 1 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำเด็กในกำรแสวงหำสัจธรรมของชีวิติ มีวิริยะ อุตสำหะ รับผิดชอบสังคม
สนองมำตรฐำน
เป้
ำ
หมำย
ผลส
ำเร็
จ
แผนงำน/โครงกำร/
กำรศึกษำของ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมำณและ
(เชิงปริมำณและ
กิจกรรม
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
งำนระเบียบวินัย
1.เพื่อให้กำร
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่ 3
-กิจกรรมอบรมคุณธรรม ดำเนินงำนระเบียบ
62 คน
ระเบียบวินัยมีควำม
ตังบ่งชี้ 3.1
จริยธรรม (คุณค่ำพระ
วินัยมีควำมคล่องตัวมี 2.นักเรียนระดับ
คล่องตัวมี
วำรสำร 12 ประกำร)
ประสิทธิภำพและ
ปฐมวัย 750 คน
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
ประสิทธิผล
ร้อยละ 90.00
2.เพื่อให้กำรวำง
2.กำรวำงแผนกำร
แผนกำรดำเนินกำรจัด
ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักเรียน
นักเรียน
ร้อยละ 94.31
3.เพื่อนำเสนอแต่งตั้ง
3.นำเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนิน
คณะกรรมกำรดำเนิน
กิจกรรมระเบียบวินัย
กิจกรรมระเบียบวินัย
อย่ำงเป็นระบบ
อย่ำงเป็นระบบ
ร้อยละ 90.00
4.เพื่อให้เด็กมีวินัย
4.เด็กร้อยละ 87.04 มี
รับผิดชอบ เชื่อฟัง
วินัย รับผิดชอบ เชื่อ
คำสั่งสอนของพ่อแม่
ฟังคำสั่งสอนของพ่อ
ครู อำจำรย์
แม่ ครู อำจำรย์
5.เพื่อให้เด็กมีควำม
5.เด็กร้อยละ 91.80
ซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือ
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
แบ่งปัน
ช่วยเหลือแบ่งปัน
6.เพื่อให้เด็กประพฤติ
6.เด็กร้อยละ 99.34
ตนตำมวัฒนธรรมไทย
ประพฤติตนตำม

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

และศำสนำที่ตนนับถือ
7.เพื่อกำรนำองค์กร
8.เพื่อกำรส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต (ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร) มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบ
ต่อสังคม
10.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้ เข้ำใจและ
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมใน
แนวมงฟอร์ต
11.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต
12.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ
7.มีกำรนำองค์กร
ร้อยละ 92.00
8.กำรส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
ร้อยละ 94.31
9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต (ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร)
มีวิริยะ อุตสำหะ
รับผิดชอบต่อสังคม
10.พัฒนำผู้ร่วมบริหำร
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมรู้
เข้ำใจและปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต
ร้อยละ 94.00
11.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ตร้อยละ 93.00
12.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมศำสนำ
วัฒนธรรมและประเพณี

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำรดำเนิน
กิจกรรมศำสนำ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีมีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อพัฒนำให้เด็ก
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1. กำรดำเนินกิจกรรม มำตรฐำนที่
ศำสนำวัฒนธรรมและ 1,2,3,,5,7
ประเพณีมีควำม
ตังบ่งชี้
คล่องตัวมี
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
ประสิทธิภำพและเกิด 3.1,3.3,3.4,5.8,7.4
ประสิทธิผล
ร้อยละ 94.00
2.เด็กร้อยละ 98.94
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ
ผลสำเร็จ

3.เพื่อพัฒนำให้เด็ก
ไม่ละเลยกำรทำควำมดี
ที่สำมำรถทำได้

3.เด็กร้อยละ 98.81
ไม่ละเลยกำรทำควำมดี
ที่สำมำรถทำได้

4.เพื่อกำรจัดกำร
ควำมรู้
5.เพื่อกำรสร้ำง
บรรยำกำศในองค์กร
เพื่อส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
6.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบต่อ
สังคม

4.ดำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ร้อยละ 94.00
5.สร้ำงบรรยำกำศใน
องค์กรเพื่อส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรมร้อยละ
93.00
6.เด็กร้อยละ 94.00
แสวงหำสัจธรรมของ
ชีวิต มีวิริยะ อุตสำหะ
รับผิดชอบต่อสังคม

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
7.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รู้ เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
8.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
9.เพื่อเสริมสร้ำง
ผู้ร่วมงำนและเสริม
พลังเครือข่ำยเพื่อจัด
กำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต
10.เพื่อเคำรพต่อชุมชน
ของชีวิต
11.เพื่อพัฒนำเด็กให้มี
มำตรฐำนสำกล
12.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
13.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

7.ผู้ร่วมบริหำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ร้อยละ 94.00 รู้ เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
8.จัดกำรศึกษำ เพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
9.เสริมสร้ำงผู้ร่วมงำน
และเสริมพลังเครือข่ำย
เพื่อจัดกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตร้อยละ
93.00
10.เคำรพต่อชุมชน
ของชีวิตร้อยละ 93.00
11.เด็กร้อยละ 94.00
มีมำตรฐำนสำกล
12.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต ร้อยละ 93.00
13.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำระดับปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

14.เพื่อเสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นฯที่
ได้รับจำกกำรพัฒนำ
งำนสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมสำยรักนอกรั้ว

15.เพือ่ ส่งเสริมให้ครูมี 1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 62 คน
และผู้ปกครอง
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
-กิจกรรมหนูน้อยอำสำ
-กิจกรรมสู่โลกกว้ำง
-กิจกรรมธรรมะทำง
ก้ำวหน้ำ

1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนมีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้เด็กร่ำเริง
แจ่มใสมีควำมรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

14.เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นฯที่
ได้รับจำกกำรพัฒนำ
ร้อยละ 93.00
15.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กและผู้ปกครอง
ร้อยละ 94.00

1.กำรดำเนินงำน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
มีควำมคล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 98.00
2.เด็กร้อยละ 97.88
ร่ำเริงแจ่มใสมี
ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

3.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก

3.เด็กร้อยละ 98.02
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก

4.เพื่อให้เด็กเล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

4.เด็กร้อยละ 98.15
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มำตรฐำนที่
1,2,3,,5,7
ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4
มำตรฐำนที่ 2,3,4
ตังบ่งชี้
2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,
4.2

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อให้เด็กสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
6.เพื่อให้เด็กมีควำมคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่ำงๆที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
7.เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของเด็กและ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ
8.เพื่อให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
9.เพื่อให้มีกำรจัด
โครงกำร กิจกรรม
พัฒนำเด็กให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยปรัชญำ
วิสัยทัศน์และจุดเน้น
กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.เด็กร้อยละ 96.16
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
6.เด็กร้อยละ 91.40
มีควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
7.เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ
ร้อยละ 98.00
8.มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 93.00
9.มีกำรจัดโครงกำร
กิจกรรมพัฒนำเด็กให้
บรรลุตำมเป้ำหมำย
ปรัชญำ วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำร้อยละ
95.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
10.เพื่อให้เด็กมีควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
11.เพื่อให้เด็กไม่ละเลย
กำรทำควำมดีที่
สำมำรถทำได้
12.เพื่อให้เด็ก
รับผิดชอบต่อสังคม
13.เพื่อให้เด็กชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี กำร
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
14.เพื่อให้เด็กมีวินัย
รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่
ครู อำจำรย์
15.เพื่อให้เด็กประพฤติ
ตนตำมวัฒนธรรมไทย
และศำสนำที่ตนนับถือ
16.เพื่อให้เด็กเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ และมีภรำดร
ภำพ
17.เพื่อให้เด็กยึดมั่นสัจ
ธรรม
18.เพื่อให้เด็กมีควำม
วิริยะ อุตสำหะ
19.เพื่อกำรมั่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

10.เด็กร้อยละ 93.43
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
11.เด็กร้อยละ 94.00
ไม่ละเลยกำรทำควำมดี
ที่สำมำรถทำได้
12.เด็กร้อยละ 93.65
รับผิดชอบต่อสังคม
13.เด็กร้อยละ 96.70
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
กำรเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
14.เด็กร้อยละ 94.18
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครู อำจำรย์
15.เด็กร้อยละ 98.94
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทย และ
ศำสนำที่ตนนับถือ
16.เด็กร้อยละ 92.00
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์ และมี
ภรำดรภำพ
17.เด็กร้อยละ 94.00
ยึดมั่นสัจธรรม
18.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมวิริยะ อุตสำหะ
19.กำรมั่งเน้นนักเรียน
และผู้ปกครองร้อยละ
92.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
20.เพื่อควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้ำงและกำร
สนับสนุนชุมชนที่
สำคัญ
21.เพื่อกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจและ
ควำมผูกพันของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
22.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ในกำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต(ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบต่อ
สังคม)
23.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติ
24.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

20.ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมในวงกว้ำงและ
กำรสนับสนุนชุมชนที่
สำคัญร้อยละ 93.00
21.มีกำรประเมินควำม
พึงพอใจและควำม
ผูกพันของนักเรียนและ
ผู้ปกครองร้อยละ
93.00
22.มีกำรพัฒนำผู้เรียน
ในกำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต ( ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบ
ต่อสังคม )
ร้อยละ 92.00
23.มีกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
24.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
25.เพื่อจัดกำรศึกษำ
ให้บรรลุตำมทิศ
ทำงกำรจักกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
26.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
27.เพื่อเสริมสร้ำงและ
ขยำยควำมร่วมมือ
ต่ำงๆ ทุกภำคส่วนทั้ง
ภำยในและภำยนอก
ประเทศเพื่อยกระดับ
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

25.มีกำรจัดกำรศึกษำ
ให้บรรลุตำมทิศ
ทำงกำรจักกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
ร้อยละ 98.00
26.มีกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกลร้อยละ
94.00
27.มีกำรเสริมสร้ำง
และขยำยควำมร่วมมือ
ต่ำงๆ ทุกภำคส่วนทั้ง
ภำยในและภำยนอก
ประเทศเพื่อยกระดับ
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ร้อยละ 97.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำผู้ร่วมบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมคำ
นิยมในแนวมงฟอร์ต
สนองมำตรฐำน
เป้ำหมำย
ผลสำเร็จ
แผนงำน/โครงกำร/
กำรศึกษำของ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมำณและ
(เชิงปริมำณและ
กิจกรรม
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
งำนหลักสูตรกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
62 คน
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
กำรสอน มีควำม
2.นักเรียนระดับ
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
คล่องตัว มี
ปฐมวัย 750 คน
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ประสิทธิผล
ร้อยละ 93.00
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
2.ครูมีควำมรู้ควำม
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
หลักกำรและธรรมชำติ
และธรรมชำติของกำร
ของกำรจัดกำรศึกษำ
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
ปฐมวัยและสำมำรถ
และสำมำรถนำไป
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กำรจัดประสบกำรณ์
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
ครูจัดทำแผนกำรจัด
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกลร้อยละ 95.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ

งำนหลักสูตรกำรสอน
-กิจกรรมกำดมั่วตั๋วน้อย

13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
15.เพื่อให้มีควำมมั่นใจ 1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
และกล้ำแสดงออก
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00
11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl.(Brain-based
Learning)
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
15.เด็กร้อยละ 97.62 มำตรฐำนที่ 2,4
มีควำมมั่นใจและกล้ำ ตังบ่งชี้ 2.2,4.2
แสดงออก

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

งำนหลักสูตรกำรสอน
-กิจกรรมสืบสำนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
16.เพื่อให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้
17.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก

18.เพื่อให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

16.เด็กร้อยละ 95.90
มีควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้
17.เด็กมีควำมมั่นใจ
และกล้ำแสดงออก
ร้อยละ 97.62

18.เด็กมีควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่
เกิดจำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้ร้อยละ 95.90

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มำตรฐำนที่ 3
ตังบ่งชี้ 3.4

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนนิเทศกำรสอน
-กิจกรรมนิเทศกำรเรียน
กำรสอน

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.เพื่อให้กำร
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
ดำเนินงำนนิเทศกำร 62 คน
สอนฝ่ำยปฐมวัย
มีควำมคล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ครูเข้ำใจ
ปรัชญำ หลักกำรและ
ธรรมชำติของกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ
3.เพื่อให้ครูจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถำนศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพื่อให้ครูบริหำร
จัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำง
วินัยเชิงบวก

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำนนิเทศ มำตรฐำนที่ 5
กำรสอนฝ่ำยปฐมวัย ตังบ่งชี้ 5.1,5.8
มีควำมคล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลร้อยละ
94.00
2.ครูร้อยละ 93.00
เข้ำใจปรัชญำ หลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ
3.ครูร้อยละ 95.00
จัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถำนศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.ครูร้อยละ 94.00
บริหำรจัดกำรชั้นเรียน
ที่สร้ำงวินัยเชิงบวก
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อให้ครูได้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมำะสมสอดคล้องกับ
กำรเรียนรู้ของเด็ก
6.เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือ
กำรวัดและประเมิน
พัฒนำกำรของเด็ก
อย่ำงหลำกหลำยและ
สรุปรำยงำนผล
พัฒนำกำรของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
7.เพื่อให้ครูวิจัยและ
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในกำรปรับ
กำรจัดประสบกำรณ์
8.เพื่อให้ครูจัด
สิ่งแวดล้อมให้เกิดกำร
เรียนรู้ได้ตลอดเวลำ
9.เพื่อให้ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็ก
และผู้ปกครอง
10.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครูบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มี
ควำมรู้เข้ำใจ และ
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมใน
แนวมงฟอร์ต

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.ครูร้อยละ 95.00
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมำะสมสอดคล้องกับ
กำรเรียนรู้ของเด็ก
6.ครูร้อยละ 93.00
ใช้เครื่องมือกำรวัดและ
ประเมินพัฒนำกำรของ
เด็กอย่ำงหลำกหลำย
และสรุปรำยงำนผล
พัฒนำกำรของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
7.ครูร้อยละ 94.00
วิจัยและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลใน
กำรปรับกำรจัด
ประสบกำรณ์
8.ครูร้อยละ 95.00
จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ
9.ครูร้อยละ 94.00
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็ก
และผู้ปกครอง
10.พัฒนำผู้ร่วมบริหำร
ครูบุคลำกรทำง
กำรศึกษำร้อยละ
94.00 ให้มีควำมรู้
เข้ำใจ และปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
11.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.จัดกำรศึกษำร้อย
ละ 93.00 ให้บรรลุ
ตำมทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
สนองมำตรฐำน
เป้ำหมำย
ผลสำเร็จ
แผนงำน/โครงกำร/
กำรศึกษำของ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมำณและ
(เชิงปริมำณและ
กิจกรรม
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
งำนบริหำรวิชำกำร
1.เพื่อให้กำร
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
-กิจกรรมบริหำรงำน
ดำเนินงำนบริหำร
62 คน
บริหำรวิชำกำร
2,4,5,6,7,9
วิชำกำร
วิชำกำร มีควำม
2.นักเรียนระดับ
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
คล่องตัว มี
ปฐมวัย 750 คน
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.4,4.2,4.5,5.1,5.4,
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
5.9,7.5,6.3,6.4,6.6,
ประสิทธิผล
ร้อยละ 95.00
6.7,7.2,9.2
2.เพื่อใช้หลักกำร
2.ใช้หลักกำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วม
บริหำรแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลกำร
และใช้ข้อมูลกำร
ประเมินผลหรือกำร
ประเมินผลหรือกำร
วิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำน
วิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำน
วิชำกำรและกำร
วิชำกำรและกำร
จัดกำร
จัดกำรร้อยละ 94.00
3.เพื่อสำมำรถบริหำร
3.สำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำให้
จัดกำรกำรศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
กำหนดไว้ใน
กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติกำร
แผนปฏิบัติกำร
ร้อยละ 95.00
4.เพื่อให้มีกำรรวบรวม
4.มีกำรรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้บริหำรให้
ให้ผู้บริหำรให้
คำแนะนำคำปรึกษำ
คำแนะนำคำปรึกษำ
ทำงวิชำกำรและเอำใจ
ทำงวิชำกำรและเอำใจ
ใส่กำรจัดกำรศึกษำ
ใส่กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยเต็มศักยภำพ
ปฐมวัยเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ
และเต็มเวลำ
ร้อยละ 94.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อให้เด็กผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจผล
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อให้มีระบบและ
กลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ำยตระหนักและ
เข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย
7.เพื่อให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
8.เพื่อจัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีมำตรฐำนสำกล
10.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.เด็กผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยร้อยละ 97.40
6.มีระบบและกลไกให้
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำย
ตระหนักและเข้ำใจกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 93.00
7.มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 93.00
8.จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
9.พัฒนำผู้เรียนให้มี
มำตรฐำนสำกลร้อยละ
94.00
10.จัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 95.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
11.เพื่อพัฒนำสื่อ/
เทคโนโลยีเพื่อรองรับ
กำรเรียนรู้ยุด
Digital Age
12.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
13.เพื่อพัฒนำระบบ
กำรบริหำรโรงเรียนสู่
ควำมเป็นเลิศ
14.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ
15.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
16.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.พัฒนำสื่อ/
เทคโนโลยีเพื่อรองรับ
กำรเรียนรู้ยุด
Digital Age
ร้อยละ 93.00
12.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
13.พัฒนำระบบกำร
บริหำรโรงเรียนสู่ควำม
เป็นเลิศร้อยละ 93.00
14.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
15.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
16.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำระดับปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
17.เพื่อเสริมสร้ำง
ระบบกำรบริหำร
จัดกำรระดับปฐมวัย
อย่ำงมีมำตรฐำน
18.เพื่อเสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยน และ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ
ทีไ่ ด้รับจำกกำรพัฒนำ

งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมศิลปินน้อย
ACL

1.เพื่อให้เด็กชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี
กำรเคลื่อนไหว
และรักธรรมชำติ

2.เพื่อให้เด็กมี
จินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
งำนหลักสูตำกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
กำรสอน มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

17.เสริมสร้ำงระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ระดับปฐมวัยอย่ำงมี
มำตรฐำน
ร้อยละ 93.00
18.เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยน และ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ
ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ
ร้อยละ 93.00
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.เด็กชื่นชมศิลปะ
มำตรฐำนที่ 2,4
62 คน
ดนตรี กำรเคลื่อนไหว ตังบ่งชี้ 2.4,4.5
2.นักเรียนชั้นอนุบำล และรักธรรมชำติ
2และชั้นอนุบำล 3 ร้อยละ 96.70
จำนวน 545 คน
2.เด็กมีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ร้อยละ 95.90
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
62 คน
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
2.นักเรียนระดับ
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
ปฐมวัย 750 คน
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกลร้อยละ 95.00
10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00
11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ

งำนหลักสูตรกำรสอน
-กิจกรรม Smart
Reader Kids

13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
1.เพื่อให้เด็กสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
2.เพื่อให้เด็กมีควำมคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่ำงๆที่เกิดจำกประ
กำรณ์กำรเรียนรู้
3.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
ทำงภำษำที่เหมำะสม
กับวัย

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
1.เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง มำตรฐำนที่ 4
รอบตัวซักถำมอย่ำง
ตังบ่งชี้ 4.1,4.2,4.3
ตั้งใจและรักกำรเรียนรู้
ร้อยละ 93.78
2.เด็กมีควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่
เกิดจำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้ร้อยละ 95.90
3.เด็กมีทักษะทำง
ภำษำที่เหมำะสมกับวัย
ร้อยละ 90.22

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำรหนูน้อยอัจฉริยะ 1.เพื่อส่งเสริมกำรจัด
1.กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กำรศึกษำให้เด็กที่มี
2.กิจกรรมวันวิชำกำร
ควำมสำมำรถพิเศษ
2.เพื่อจัดให้มี
กระบวนกำรพัฒนำ
ทักษะสมองซีกขวำ
ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมรถตำมควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เพื่อให้มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจให้กับเด็กมี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำให้เด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
ร้อยละ 93.00
2.เด็กร้อยละ 95.90
จัดให้มกระบวนกำร
พัฒนำทักษะสมองซีก
ขวำ ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมสำมำรถตำม
ควำมถนัดเฉพำะทำง
เป็นที่ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เด็กร้อยละ 97.62
มีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ
เหมำะสมกับวัย

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,4
ตังบ่งชี้ 2.4,4.2

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เพื่อให้เด็กเลือกเรียน
และฝึกวิชำชีพตำม
ควำมถนัดและสนใจ
7.เพื่อให้มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเอง
8.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
9.เพื่อส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ให้ตอบสนองต่อควำม
ถนัดของผู้เรียน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.ร้อยละ 93.00
มีกำรพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เด็กร้อยละ 93.00
เลือกเรียนและฝึก
วิชำชีพตำมควำมถนัด
และสนใจ
7.กำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเองร้อยละ 92.00
8.พัฒนำผู้เรียนให้มี
ผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
ร้อยละ 92.00
9.มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้ตอบสนอง
ต่อควำมถนัดของ
ผู้เรียนร้อยละ 93.50

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมกำรแสดง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำให้เด็กมี
ควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก

2.เพื่อพัฒนำให้เด็กชื่น
ชมศิลปะดนตรีกำร
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
3.เพื่อพัฒนำให้เด็กเล่น
และทำงำนร่วมกับผู้อื่น
4.เพื่อพัฒนำควำมโดด
เด่นเฉพำะของผู้เรียน
ระดับปฐมวัย

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 97.75
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก

2.เด็กร้อยละ 96.70
ชื่นชมศิลปะดนตรีกำร
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
3.เด็กร้อยละ 98.15
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น
21.เด็กร้อยละ 93.00
มีควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่
1,2,3,5,7
ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนกีฬำ
-กิจกรรมเข็มแดงเกมส์
-โครงกำรแข่งขันกีฬำ
อนุบำล

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนกีฬำมีควำม
คล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
–กรีฑำภำยในโรงเรียน
3.เพื่อให้ควำมร่วมมือ
ส่งนักกีฬำ-กรีฑำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน
ภำยนอกโรงเรียน
4.เพื่อส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันตำม
หนังสือเชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
5.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวตำมวัย
7.เพื่อให้เด็กร่ำเริง
แจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำนกีฬำมี มำตรฐำนที่
ควำมคล่องตัว
1,2,3,4,5,7
มีประสิทธิภำพและเกิด ตังบ่งชี้ 1-3,1-2,1ประสิทธิผล
5,5.8,7.5
ร้อยละ 90.00
2.จัดกิจกรรมกีฬำ –
กรีฑำภำยในโรงเรียน
ร้อยละ 93.00
3.ให้ควำมร่วมมือส่ง
นักกีฬำ-กรีฑำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันภำยนอก
โรงเรียนร้อยละ 87.00
4.ส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันตำมหนังสือ
เชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
ร้อยละ 95.00
5.เด็กร้อยละ 89.00
เข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เด็กร้อยละ 94.97
มีทักษะกำรเคลื่อนไหว
ตำมวัย
7.เด็กร้อยละ 97.88
ร่ำเริงแจ่มใส
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
8.เพื่อให้เด็กสำมำรถ
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้
9.เพื่อให้ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
11.เพื่อสร้ำงกำร
มุ่งเน้นนักเรียน
และผู้ปกครอง
12.เพื่อสร้ำงควำม
ผูกพันธ์ของนักเรียน
และผู้ปกครอง
13.เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

8.เด็กร้อยละ 92.00
สำมำรถเล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
9.ครูร้อยละ 94.00
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละ 92.00
11.ร้อยละ 91.00
สร้ำงกำรมุ่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง
12.ร้อยละ 92.00
สร้ำงควำมผูกพันธ์ของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
13.ร้อยละ 94.00
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.ร้อยละ 93.00
จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.ร้อยละ 91.00
พัฒนำผู้เรียนให้มี
มำตรฐำนสำกล

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

16.เพื่อกำรจัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
17.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ให้มีมำตรฐำนสำกล
งำนอำคำรสถำนที่
-กิจกรรมปรับปรุงห้อง
บอลแลนด์

1.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวตำมวัย

งำนอนำมัย
-กิจกรรมดูแลสุขภำพ
นักเรียน

1.เพื่อให้เด็กมีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน

2.เพื่อส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมและสร้ำง
เครือข่ำยด้ำน
สิ่งแวดล้อมโดย
โรงเรียนไปมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมกับโรงเรียน
และจัดทำโครงกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชน
งำนอนำมัย
1.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
-กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

16.ร้อยละ 93.00 จัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
17.ร้อยละ 94.00
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล
1.เด็กร้อยละ 94.97
มำตรฐำนที่
มีทักษะกำรเคลื่อนไหว 1,3,4,5,7
ตำมวัย
ตังบ่งชี้
1.2,3.1,4.3,5.7,7.5
1.เด็กร้อยละ 91.40
มำตรฐำนที่ 1,5
มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไป ตังบ่งชี้
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 1.1,1.2,1.3,7.5
2.ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมและสร้ำงเครือข่ำย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมโดย
โรงเรียนไปมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมกับโรงเรียน
และจัดทำโครงกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชน
ร้อยละ 93.00
1.จัดกำรศึกษำให้บรรลุ มำตรฐำนที่ 1,5
ตำมทิศทำงกำรจัด
ตังบ่งชี้
กำรศึกษำในแนว
1.1,1.2,1.3,7.5
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
2.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีพัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

2.มีกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้มีพัฒนำกำร
เหมำะสมกับวัย
ร้อยละ 94.00
งำนบริหำรวิชำกำร
1.เพื่อให้เด็กชื่นชม
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.เด็กชื่นชมศิลปะ
มำตรฐำนที่ 2,4
-กิจกรรมศิลปินน้อย
ศิลปะ ดนตรี
62 คน
ดนตรี กำรเคลื่อนไหว ตังบ่งชี้ 2.4,4.5
ACL
กำรเคลื่อนไหว
2.นักเรียนชั้นอนุบำล และรักธรรมชำติ
และรักธรรมชำติ
2และชั้นอนุบำล 3 ร้อยละ 96.70
จำนวน 545 คน
2.เพื่อให้เด็กมี
2.เด็กมีจินตนำกำรและ
จินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ร้อยละ 95.90
งำนหลักสูตรกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
62 คน
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
กำรสอน มีควำม
2.นักเรียนระดับ
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
คล่องตัว มี
ปฐมวัย 750 คน
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ประสิทธิผล
ร้อยละ 93.00
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
2.ครูมีควำมรู้ควำม
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
หลักกำรและธรรมชำติ
และธรรมชำติของกำร
ของกำรจัดกำรศึกษำ
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
ปฐมวัยและสำมำรถ
และสำมำรถนำไป
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กำรจัดประสบกำรณ์
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกล
ร้อยละ 95.00
10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00
11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
งำนแหล่งเรียนรู้
1.เพื่อจัด
-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
สภำพแวดล้อมให้เด็ก
-กิจกรรมหนูน้อยอำเซียน สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
2.เพื่อจัด
สภำพแวดล้อมให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ
3.เพื่อพัฒนำเด็กให้มี
ควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
4.เพื่อพัฒนำ
สภำพแวดล้อมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
1.มีกำรจัด
มำตรฐำนที่ 2,4,5,7
สภำพแวดล้อมให้เด็ก ตังบ่งชี้
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 2.2,4.1,4.2,4.3,5.7
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
ร้อยละ 92.00
2.มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้ตลอด
เวลำร้อยละ 93.00
3.มีกำรพัฒนำเด็กให้
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออกร้อยละ
97.62
4.พัฒนำ
สภำพแวดล้อมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
ร้อยละ 98.68

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.เพื่อพัฒนำ
สภำพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกีย่ วกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
6.เพื่อพัฒนำ
สภำพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
ทำงภำษำที่เหมำะสม
กับวัย
7.จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติ
8.เพื่อเคำรพต่อชุมชน
ของชีวิต

5.พัฒนสภำพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ร้อยละ 90.21

9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีมำตรฐำนสำกล

9.มีกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

10.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brain-

10.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based

6.พัฒนำ
สภำพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
ทำงภำษำที่เหมำะสม
กับวัย ร้อยละ94.00
7.มีจัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
8.มีกำรส่งเสริมกำร
เคำรพต่อชุมชนของ
ชีวิตร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
based Learning )
11.เพื่อจัดกำรศึกษำ
ให้บรรลุตำมทิศ
ทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
12.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

Learning )
ร้อยละ 94.00
11.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
12.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้ำงผู้ร่วมงำนและเสริมพลังเครือข่ำยเพื่อจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
-กิจกรรมหนูน้อยอำสำ
-กิจกรรมสู่โลกกว้ำง
-กิจกรรมธรรมะทำง
ก้ำวหน้ำ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนมีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้เด็กร่ำเริง
แจ่มใสมีควำมรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง
3.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
4.เพื่อให้เด็กเล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
5.เพื่อให้เด็กสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
6.เพื่อให้เด็กมีควำมคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่ำงๆที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
7.เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของเด็กและ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินงำน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
มีควำมคล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 98.00
2.เด็กร้อยละ 97.88
ร่ำเริงแจ่มใสมี
ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
3.เด็กร้อยละ 98.02
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
4.เด็กร้อยละ 98.15
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้
5.เด็กร้อยละ 96.16
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
6.เด็กร้อยละ 91.40
มีควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
7.เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ
ร้อยละ 98.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,3,4
ตังบ่งชี้
2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,
4.2

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
8.เพื่อให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
9.เพื่อให้มีกำรจัด
โครงกำร กิจกรรม
พัฒนำเด็กให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยปรัชญำ
วิสัยทัศน์และจุดเน้น
กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
10.เพื่อให้เด็กมีควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
11.เพื่อให้เด็กไม่ละเลย
กำรทำควำมดีที่
สำมำรถทำได้
12.เพื่อให้เด็ก
รับผิดชอบต่อสังคม
13.เพื่อให้เด็กชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี กำร
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
14.เพื่อให้เด็กมีวินัย
รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่
ครู อำจำรย์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

8.มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 93.00
9.มีกำรจัดโครงกำร
กิจกรรมพัฒนำเด็กให้
บรรลุตำมเป้ำหมำย
ปรัชญำ วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำร้อยละ
95.00
10.เด็กร้อยละ 93.43
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
11.เด็กร้อยละ 94.00
ไม่ละเลยกำรทำควำมดี
ที่สำมำรถทำได้
12.เด็กร้อยละ 93.65
รับผิดชอบต่อสังคม
13.เด็กร้อยละ 96.70
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
กำรเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
14.เด็กร้อยละ 94.18
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครู อำจำรย์

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
15.เพื่อให้เด็กประพฤติ
ตนตำมวัฒนธรรมไทย
และศำสนำที่ตนนับถือ
16.เพื่อให้เด็กเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ และมีภรำดร
ภำพ
17.เพื่อให้เด็กยึดมั่นสัจ
ธรรม
18.เพื่อให้เด็กมีควำม
วิริยะ อุตสำหะ
19.เพื่อกำรมั่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง
20.เพื่อควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้ำงและกำร
สนับสนุนชุมชนที่
สำคัญ
21.เพื่อกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจและ
ควำมผูกพันธ์ของ
นักเรียนและผู้ปกครอง

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

15.เด็กร้อยละ 98.94
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทย และ
ศำสนำที่ตนนับถือ
16.เด็กร้อยละ 92.00
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์ และมี
ภรำดรภำพ
17.เด็กร้อยละ 94.00
ยึดมั่นสัจธรรม
18.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมวิริยะ อุตสำหะ
19.กำรมั่งเน้นนักเรียน
และผู้ปกครองร้อยละ
92.00
20.ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมในวงกว้ำงและ
กำรสนับสนุนชุมชนที่
สำคัญร้อยละ 93.00
21.มีกำรประเมินควำม
พึงพอใจและควำม
ผูกพันธ์ของนักเรียน
และผู้ปกครองร้อยละ
93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
22.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ในกำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต(ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบต่อ
สังคม)
23.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติ
24.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ
25.เพื่อจัดกำรศึกษำ
ให้บรรลุตำมทิศ
ทำงกำรจักกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
26.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

22.มีกำรพัฒนำผู้เรียน
ในกำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต ( ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบ
ต่อสังคม )
ร้อยละ 92.00
23.มีกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
24.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
25.มีกำรจัดกำรศึกษำ
ให้บรรลุตำมทิศ
ทำงกำรจักกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
ร้อยละ 98.00
26.มีกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกลร้อยละ
94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

27.เพื่อเสริมสร้ำงและ
ขยำยควำมร่วมมือ
ต่ำงๆ ทุกภำคส่วนทั้ง
ภำยในและภำยนอก
ประเทศเพื่อยกระดับ
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมผลิตสื่อ
นวัตกรรม

1.เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอดคล้องกับกำรเรียน
ของเด็ก
งำนบริหำรวิชำกำร
2.เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
-กิจกรรมประกวดสื่อกำร เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอน
สอดคล้องกับกำรเรียน
ของเด็ก
งำนหลักสูตำกำรสอน
1.เพื่อให้เด็กประพฤติ
-กิจกรรมสืบสำนภูมิ
ตนตำมวัฒนธรรมไทย
ปัญญำท้องถิ่น
และศำสนำที่ตนนับถือ
งำนอนำมัย
-กิจกรรมดูแลสุขภำพ
นักเรียน

1.เพื่อให้เด็กมีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน

งำนอำคำรสถำนที่
-กิจกรรมรักชีวิต
รักษ์สิ่งแวดล้อม

1.เพื่อให้เด็กมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม

ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน

ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

27.มีกำรเสริมสร้ำง
และขยำยควำมร่วมมือ
ต่ำงๆ ทุกภำคส่วนทั้ง
ภำยในและภำยนอก
ประเทศเพื่อยกระดับ
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ร้อยละ 97.00
1.ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอดคล้องกับกำรเรียน
ของเด็กร้อยละ 95.00
2.ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอดคล้องกับกำรเรียน
ของเด็กร้อยละ 95.00
1.เด็กประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ
ร้อยละ 98.94
1.เด็กร้อยละ 91.40
มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
1.เด็กร้อยละ 96.65
มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มำตรฐำนที่ 5
ตังบ่งชี้ 5.4

มำตรฐำนที่ 5
ตังบ่งชี้ 5.4

มำตรฐำนที่ 3
ตังบ่งชี้ 3.4

มำตรฐำนที่ 1,5
ตังบ่งชี้
1.1,1.2,1.3,7.5
มำตรฐำนที่
1,3,4,5,7
ตังบ่งชี้
1.2,3.1,4.3,5.7,7.5

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

2.เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดกำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ
โครงกำร Junior
Robotic

1.เพื่อสร้ำงจำนวน
1.นักเรียน
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้นอนุบำล 3
เครือข่ำยในกำรพัฒนำ จำนวน 277 คน
นวัตกรรมใหม่ๆ
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมำรถควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน เขตพื้นที่
จังหวัด ระดับภำคและ
ประเทศ
3.เพื่อพัฒนำควำมโดด
เด่นเฉพำะของเด็กฝ่ำย
ปฐมวัย
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจ
และรักกำรเรียนรู้
5.เพื่อให้มีควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดจำกประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

2.ร้อยละ 90.00
จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ
1.สร้ำงจำนวน
มำตรฐำนที่ 4
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 2 ตังบ่งชี้ 4.1,4.2,4.5
เครือข่ำยในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ
ร้อยละ 92.00
2.เด็กร้อยละ 86.00
มีควำมสำมำรถควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน เขตพื้นที่
จังหวัด ระดับภำคและ
ประเทศ
3.เด็กร้อยละ 93.00
พัฒนำควำมโดดเด่น
เฉพำะของเด็ก
ฝ่ำยปฐมวัย
4.เด็กร้อยละ 97.47
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจ
และรักกำรเรียนรู้
5.เด็กร้อยละ 90.21
มีควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
6.เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก
มีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
7.เพื่อเป็นพื้นฐำนใน
กำรเรียน Robotic

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

6.เด็กร้อยละ 95.24
มีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
7.เป็นพื้นฐำนในกำร
เรียน Robotic
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 1.5 เคำรพต่อชุมชนของชีวิต
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

งำนหลักสูตำกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
( แผนกำรจัดประสบกำรณ์ ) กำรสอน มีควำม
หน่วยด้วยสองมือหนู
คล่องตัว
หน่วยดอกไม้แสนสวย
มีประสิทธิภำพและเกิด
หน่วยต้นไม้ที่รัก
ประสิทธิผล
หน่วยน้ำใสใส
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
ผลสำเร็จ
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
5.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
3.ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
7.เพื่อให้เด็กประพฤติ
ตนตำมวัฒนธรรมไทย
และศำสนำที่ตนนับถือ
8.เพื่อให้เด็กสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
9.เพื่อให้เด็กมีควำมคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่ำงๆที่เกิดจำกประ
กำรณ์กำรเรียนรู้
10.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
ทำงภำษำที่เหมำะสม
กับวัย
11.เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอดคล้องกับกำร
เรียนรู้ของเด็ก

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.เด็กมีควำมมั่นใจและ
กล้ำแสดงออก
ร้อยละ 97.62
7.เด็กประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ
ร้อยละ 98.94
8.เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัวซักถำมอย่ำง
ตั้งใจและรักกำรเรียนรู้
ร้อยละ 93.78
9.เด็กมีควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่
เกิดจำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้ร้อยละ 95.90
10.เด็กมีทักษะทำง
ภำษำที่เหมำะสมกับวัย
ร้อยละ 90.22
11.ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอดคล้องกับกำร
เรียนรู้ของเด็ก
ร้อยละ 95.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
12.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
13.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ปลูกฝัง
เด็กให้เคำรพและเอำใจ
ใส่ต่อชุมชนของชีวิต
14.เพื่อพัฒนำให้
ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
15.เพือ่ จัดกำรเรียน
กำรสอนเทียบเคียง
มำตำฐำนสำกล
16.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
17.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

12.จัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
ร้อยละ 93.00
13.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลูกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
14.พัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
15.จัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล
ร้อยละ 95.00
16.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00
17.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

18.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ

งำนอำคำรสถำนที่
-กิจกรรมรักชีวิต
รักษ์สิ่งแวดล้อม

19.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต

18.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
19.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00

20.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

20.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มมี ำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

1.เพื่อให้เด็กมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม

2.เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดกำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 96.65
มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม
2.ร้อยละ 90.00
จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มำตรฐำนที่
1,3,4,5,7
ตังบ่งชี้
1.2,3.1,4.3,5.7,7.5

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนหลักสูตำกำรสอน
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร
( แผนกำรจัดประสบกำรณ์ )
หน่วยด้วยสองมือหนู
หน่วยดอกไม้แสนสวย
,หน่วยต้นไม้ที่รัก,หน่วย
น้ำใสใส

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนหลักสูตร
กำรสอน มีควำม
คล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์

3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
5.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
ผลสำเร็จ

3.ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกล
ร้อยละ 95.00
10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00
11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

งำนอำคำรสถำนที่
-กิจกรรมรักชีวิต
รักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
1.เพื่อให้เด็กมีควำม
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
รับผิดชอบต่อสังคม
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน
2.เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดกำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
1.เด็กร้อยละ 96.65
มำตรฐำนที่
มีควำมรับผิดชอบต่อ 1,3,4,5,7
สังคม
ตังบ่งชี้
1.2,3.1,4.3,5.7,7.5
2.ร้อยละ 90.00
จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนหลักสูตำกำรสอน
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร
( แผนกำรจัดประสบกำรณ์ )
หน่วยด้วยสองมือหนู
หน่วยต้นไม้ที่รัก

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนหลักสูตร
กำรสอน มีควำม
คล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
5.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
3.ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลูกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลูกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกลร้อยละ 95.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00
11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนอำคำรสถำนที่
-กิจกรรมรักชีวิต
รักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม

2.เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดกำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 96.65
มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม
2.ร้อยละ 90.00
จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่
1,3,4,5,7
ตังบ่งชี้
1.2,3.1,4.3,5.7,7.5

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำผู้เรียนให้มีมำตรฐำนสำกล
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

งำนหลักสูตรกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
กำรสอน มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
ผลสำเร็จ
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกล
ร้อยละ 95.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00
11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
โครงกำร Junior
Robotic

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.เพื่อสร้ำงจำนวน
1.นักเรียน
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้นอนุบำล 3
เครือข่ำยในกำรพัฒนำ จำนวน 277 คน
นวัตกรรมใหม่ๆ
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมำรถควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน เขตพื้นที่
จังหวัด ระดับภำคและ
ประเทศ
3.เพื่อพัฒนำควำมโดด
เด่นเฉพำะของเด็กฝ่ำย
ปฐมวัย
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจ
และรักกำรเรียนรู้
5.เพื่อให้มีควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดจำกประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้
6.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.สร้ำงจำนวน
มำตรฐำนที่ 4
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 2 ตังบ่งชี้ 4.1,4.2,4.5
เครือข่ำยในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ
ร้อยละ 92.00
2.เด็กร้อยละ 86.00
มีควำมสำมำรถควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน เขตพื้นที่
จังหวัด ระดับภำคและ
ประเทศ
ผลสำเร็จ

3.เด็กร้อยละ 93.00
พัฒนำควำมโดดเด่น
เฉพำะของเด็ก
ฝ่ำยปฐมวัย
4.เด็กร้อยละ 97.47
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจ
และรักกำรเรียนรู้
5.เด็กร้อยละ 90.21
มีควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
6.เด็กร้อยละ 95.24
มีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

7.เพื่อเป็นพื้นฐำนใน
กำรเรียน Robotic
โครงกำรหนูน้อยอัจฉริยะ 1.เพื่อส่งเสริมกำรจัด
1.กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กำรศึกษำให้เด็กที่มี
2.กิจกรรมวันวิชำกำร
ควำมสำมำรถพิเศษ
2.เพื่อจัดให้มี
กระบวนกำรพัฒนำ
ทักษะสมองซีกขวำ
ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมรถตำมควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เพื่อให้มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจให้กับเด็กมี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

7.เป็นพื้นฐำนในกำร
เรียน Robotic
ร้อยละ 94.00
1.ส่งเสริมกำรจัด
มำตรฐำนที่ 2,4
กำรศึกษำให้เด็กที่มี
ตังบ่งชี้ 2.4,4.2
ควำมสำมำรถพิเศษ
ร้อยละ 93.00
2.เด็กร้อยละ 95.90
จัดให้มกระบวนกำร
พัฒนำทักษะสมองซีก
ขวำ ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมสำมำรถตำม
ควำมถนัดเฉพำะทำง
เป็นที่ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เด็กร้อยละ 97.62
มีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ
เหมำะสมกับวัย

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อพัฒนำโรงเรียน
ให้มคี วำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เพื่อให้เด็กเลือกเรียน
และฝึกวิชำชีพตำม
ควำมถนัดและสนใจ
7.เพื่อให้มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเอง
8.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
9.เพื่อส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ให้ตอบสนองต่อควำม
ถนัดของผู้เรียน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.ร้อยละ 93.00
มีกำรพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เด็กร้อยละ 93.00
เลือกเรียนและฝึก
วิชำชีพตำมควำมถนัด
และสนใจ
7.กำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเองร้อยละ 92.00
8.พัฒนำผู้เรียนให้มี
ผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
ร้อยละ 92.00
9.มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้ตอบสนอง
ต่อควำมถนัดของ
ผู้เรียนร้อยละ 93.50

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมบริหำรงำน
วิชำกำร
-กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
แบบเรียนและจัดแหล่ง
เรียนรู้

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนบริหำร
วิชำกำร มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อใช้หลักกำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลกำร
ประเมินผลหรือกำร
วิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำน
วิชำกำรและกำร
จัดกำร
3.เพื่อสำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติกำร
4.เพื่อให้มีกำรรวบรวม
ข้อมูลให้ผู้บริหำรให้
คำแนะนำคำปรึกษำ
ทำงวิชำกำรและเอำใจ
ใส่กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ
5.เพื่อให้เด็กผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจผล
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
บริหำรวิชำกำร
2,4,5,6,7,9
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.4,4.2,4.5,5.1,5.4,
ประสิทธิผล
5.9,7.5,6.3,6.4,6.6,
ร้อยละ 95.00
6.7,7.2,9.2
2.ใช้หลักกำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลกำร
ประเมินผลหรือกำร
วิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำน
วิชำกำรและกำร
จัดกำรร้อยละ 94.00
3.สำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติกำร
ร้อยละ 95.00
4.มีกำรรวบรวมข้อมูล
ให้ผู้บริหำรให้
คำแนะนำคำปรึกษำ
ทำงวิชำกำรและเอำใจ
ใส่กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ
ร้อยละ 94.00
5.เด็กผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยร้อยละ 97.40
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
6.เพื่อให้มีระบบและ
กลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ำยตระหนักและ
เข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย
7.เพื่อให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
8.เพื่อจัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีมำตรฐำนสำกล
10.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

6.มีระบบและกลไกให้
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำย
ตระหนักและเข้ำใจกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 93.00
7.มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 93.00
8.จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
9.พัฒนำผู้เรียนให้มี
มำตรฐำนสำกลร้อยละ
94.00
10.จัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 95.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
11.เพื่อพัฒนำสื่อ/
เทคโนโลยีเพื่อรองรับ
กำรเรียนรู้ยุด
Digital Age
12.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
13.เพื่อพัฒนำระบบ
กำรบริหำรโรงเรียนสู่
ควำมเป็นเลิศ
14.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ
15.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
17.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.พัฒนำสื่อ/
เทคโนโลยีเพื่อรองรับ
กำรเรียนรู้ยุด
Digital Age
ร้อยละ 93.00
12.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
13.พัฒนำระบบกำร
บริหำรโรงเรียนสู่ควำม
เป็นเลิศร้อยละ 93.00
14.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
16.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
18.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำระดับปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

18.เพื่อเสริมสร้ำง
ระบบกำรบริหำร
จัดกำรระดับปฐมวัย
อย่ำงมีมำตรฐำน
19.เพื่อเสริมสร้ำง
ระบบกำรบริหำร
จัดกำรระดับปฐมวัย
อย่ำงมีมำตรฐำน
20.เพื่อเสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยน และ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ
ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ
งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภำยนอก

21.เพื่อให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
22.เพื่อให้เด็กมี
จินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

18.เสริมสร้ำงระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ระดับปฐมวัยอย่ำงมี
มำตรฐำน
ร้อยละ 93.00
19.เสริมสร้ำงระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ระดับปฐมวัยอย่ำงมี
มำตรฐำน
ร้อยละ 93.00
20.เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยน และ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ
ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ
ร้อยละ 93.00
21.เด็กมีควำมคิดรวบ มำตรฐำนที่ 4
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ตังบ่งชี้ 4.2,4.5
ที่เกิดจำกประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้
ร้อยละ 90.21
22.เด็กมีจินตนำกำร
และควำมคิด
สร้ำงสรรค์
ร้อยละ 95.90

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมบัณฑิตน้อย

งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
แบบเรียนและจัดแหล่ง
เรียนรู้
งำนธุรกำร
-กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
กำรเรียนปฐมวัย

วัตถุประสงค์
23.เพื่อให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
14.เพื่อให้มีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกเพื่อ
พัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

นักเรียนชั้นอนุบำล 3 23.เด็กมีควำมคิดรวบ
จำนวน 277 คน
ยอดเกีย่ วกับสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดจำกประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้
ร้อยละ 90.21
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
14.ฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
ร้อยละ 91.00 จัดสิ่ง
2.นักเรียนระดับ
อำนวยควำมสะดวก
ปฐมวัย 750 คน
เพื่อพัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำน
1.เพื่อให้กำร
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำนธุรกำร มี
62 คน
ธุรกำร มีควำม
ควำมคล่องตัว มี
2.นักเรียนระดับ
คล่องตัว
ประสิทธิภำพและเกิด ปฐมวัย 750 คน
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ประสิทธิผล
ร้อยละ 92.00
2.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
2.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ร่วมและแสวงหำควำม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชน และท้องถิ่น
ชุมชน และท้องถิ่น
ร้อยละ 92.00
3.เพื่อกำรวำงแผน
3.ร้อยละ 93.00
เชิงกลยุทธ์
มีกำรวำงแผนเชิงกล
ยุทธ์
4.เพื่อกำรมุ่งเน้น
4.ร้อยละ 95.00
นักเรียนและผู้ปกครอง
มุ่งเน้นนักเรียนและ
ผู้ปกครอง
5.เพื่อกำรจัดสรร
5.ร้อยละ 94.00 มีกำร
ทรัพยำกร
จัดสรรทรัพยำกร

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 4
ตังบ่งชี้ 4.2

มำตรฐำนที่ 7
ตังบ่งชี้ 7.5

มำตรฐำนที่ 7
ตัวบ่งชี่ที่หลัก 7.1 ,
7.2 , 7.3 , 7.4 ,7.5
,7.6

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
6.เพื่อกำรแสดงควำม
คิดเห็นของนักเรียน
และผู้ปกครอง
7.เพื่อกำรรับฟัง
นักเรียนและผู้ปกครอง
8.เพื่อจัดสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกเพื่อ
พัฒนำเด็กอย่ำงรอบ
ด้ำน
9.เพื่อจัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
10.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
11.เพื่อเสริมสร้ำง
ระบบกำรบริหำร
จัดกำรระดับปฐมวัย
อย่ำงมีมำตรฐำน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

6.ร้อยละ 93.00
แสดงควำมคิดเห็นของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
7.ร้อยละ 94.00
รับฟังนักเรียน
และปกครอง
8.ร้อยละ 90.00
จัดสิ่งอำนวยควำม
สะดวกเพื่อพัฒนำเด็ก
อย่ำงรอบด้ำน
9.ร้อยละ 93.00
จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
10.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
ร้อยละ 90.00
11.เสริมสร้ำงระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ระดับปฐมวัยอย่ำงมี
มำตรฐำน
ร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

งำนหลักสูตำกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
กำรสอน มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกล
ร้อยละ 95.00
10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ

งำนหลักสูตรกำรสอน
-กิจกรรม Smart
Reader Kids

13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
1.เพื่อให้เด็กสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
2.เพื่อให้เด็กมีควำมคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่ำงๆที่เกิดจำกประ
กำรณ์กำรเรียนรู้
3.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
ทำงภำษำที่เหมำะสม
กับวัย

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
1.เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง มำตรฐำนที่ 4
รอบตัวซักถำมอย่ำง
ตังบ่งชี้ 4.1,4.2,4.3
ตั้งใจและรักกำรเรียนรู้
ร้อยละ 93.78
2.เด็กมีควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่
เกิดจำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้ร้อยละ 95.90
3.เด็กมีทักษะทำง
ภำษำที่เหมำะสมกับวัย
ร้อยละ 90.22

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งำนวิจัยในชั้นเรียน
1.เพื่อส่งเสริมครูทำ
-กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน วิจัยในชัน้ เรียนที่มี
-กิจกรรมคลินิกพัฒนำกำร คุณภำพ
2.เพื่อส่งเสริมครูวิจัย
และพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในกำรปรับ
มำจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
4.เพื่อให้เด็กควบคุม
อำรมณ์ตนเองให้
เหมำะสมกับวัย
5.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล
6.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล
7.เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน

1.ครูร้อยละ 90.00
ทำวิจัยในชั้นเรียนที่มี
คุณภำพ
2.ครูร้อยละ 94.00
วิจัยและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลใน
กำรปรับมำจัด
ประสบกำรณ์
3.เด็กร้อยละ 97.62
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
4.เด็กร้อยละ 98.02
ควบคุมอำรมณ์ตนเอง
ให้เหมำะสมกับวัย
5.ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 95.00
7.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,5
ตังบ่งชี้ 2.2,2.3,5.6

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.เพื่อให้เด็กมีทักษะใน 1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
กำรสื่อสำร
62 คน
-กิจกรรม English is fun
2.นักเรียนระดับ
-กิจกรรม Cool Kids
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 90.22
มีทักษะทำงภำษำที่
เหมำะสมกับวัย

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำร English is
Alive

Camp
-กิจกรรม Morning
Program

2.เพื่อให้เด็กมีควำม
โดดเด่นเฉพำะของเด็ก
ฝ่ำยปฐมวัย

2.เด็กร้อยละ 93.00
มีควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของเด็กฝ่ำยปฐมวัย

3.เพื่อให้เด็กเกิด
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่
เกิดขึ้นจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
4.เพื่อให้เด็กเกิดทักษะ
ทำงภำษำที่เหมำะสม
ตำมวัย

3.เด็กร้อยละ 90.21
เกิดควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้นจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
4.เด็กร้อยละ 90.22
เกิดทักษะทำงภำษำ
ที่เหมำะสมตำมวัย

5.เพื่อให้เด็กมีควำมร่ำ
เริง แจ่มใส มีควำมรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง

5.เด็กร้อยละ 97.88
มีควำมร่ำเริง แจ่มใส
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
6.เด็กร้อยละ 94.47
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
7.เด็กร้อยละ 92.28
มีวิริยะอุตสำหะ

6.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
7.เพื่อให้เด็กมีวิริยะ
อุตสำหะ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,4,
ตังบ่งชี้

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

งำนหลักสูตำกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
กำรสอน มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกล
ร้อยละ 95.00
10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพือ่ ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ

งำนหลักสูตรกำรสอน
-กิจกรรมหนูน้อย
เทคโนโลยี

13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
15.เพื่อให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้
16.เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีมี่เหมำะสม
สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
15.เด็กมีควำมคิดรวบ มำตรฐำนที่ 4,5
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่ ตัวบ่งชี้ 4.2,5.4
เกิดจำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้ร้อยละ 95.90
16.ครูร้อยละ 95.00
ใช้สื่อและเทคโนโลยีมี่
เหมำะสมสอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
โครงกำร Junior
Robotic

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมำณและ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.เพื่อสร้ำงจำนวน
นักเรียนชั้นอนุบำล 3 1.สร้ำงจำนวน
มำตรฐำนที่ 4
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 2 จำนวน 277 คน
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวบ่งชี้ 4,1,4.2,5.4
เครือข่ำยในกำรพัฒนำ
เครือข่ำยในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ
นวัตกรรมใหม่ๆ
ร้อยละ 92.00
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
2.เด็กร้อยละ 86.00
ควำมสำมำรถควำม
มีควำมสำมำรถควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน เขตพื้นที่
เอกชน เขตพื้นที่
จังหวัด ระดับภำคและ
จังหวัด ระดับภำคและ
ประเทศ
ประเทศ
เป้ำหมำย

3.เพื่อพัฒนำควำมโดด
เด่นเฉพำะของเด็กฝ่ำย
ปฐมวัย
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจ
และรักกำรเรียนรู้
5.เพื่อให้มีควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดจำกประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้

ผลสำเร็จ

3.เด็กร้อยละ 93.00
พัฒนำควำมโดดเด่น
เฉพำะของเด็ก
ฝ่ำยปฐมวัย
4.เด็กร้อยละ 97.47
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจ
และรักกำรเรียนรู้
5.เด็กร้อยละ 90.21
มีควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

6.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

6.เด็กร้อยละ 95.24
มีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

7.เพื่อเป็นพื้นฐำนใน
กำรเรียน Robotic

7.เป็นพื้นฐำนในกำร
เรียน Robotic
ร้อยละ 94.00
1.ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำให้เด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
ร้อยละ 93.00

โครงกำรหนูน้อยอัจฉริยะ 1.เพื่อส่งเสริมกำรจัด
1.กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กำรศึกษำให้เด็กที่มี
2.กิจกรรมวันวิชำกำร
ควำมสำมำรถพิเศษ

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

2.เพื่อจัดให้มี
กระบวนกำรพัฒนำ
ทักษะสมองซีกขวำ
ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต

2.เด็กร้อยละ 95.90
จัดให้มกระบวนกำร
พัฒนำทักษะสมองซีก
ขวำ ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมรถตำมควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ

3.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมสำมำรถตำม
ควำมถนัดเฉพำะทำง
เป็นที่ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มำตรฐำนที่ 2, 4
ตัวบ่งชี้ 2.4, 4.2

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
4.เพื่อให้มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจให้กับเด็กมี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย
5.เพื่อพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เพื่อให้เด็กเลือกเรียน
และฝึกวิชำชีพตำม
ควำมถนัดและสนใจ
7.เพื่อจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยภำพของตนเอง
8.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

4.เด็กร้อยละ 97.62
มีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ
เหมำะสมกับวัย

5.ร้อยละ 93.00
มีกำรพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เด็กร้อยละ 93.00
เลือกเรียนและฝึก
วิชำชีพตำมควำมถนัด
และสนใจ
7.เพื่อจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยภำพของตนเอง
ร้อยละ 92.00
8.พัฒนำผู้เรียนให้มี
ผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
ร้อยละ 92.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
9.เพื่อส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ให้ตอบสนองต่อควำม
ถนัดของผู้เรียน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

9.มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้ตอบสนอง
ต่อควำมถนัดของ
ผู้เรียนร้อยละ 93.50

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาผู้เรียนให้ มีพฒ
ั นาการเหมาะสมกับวัย
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนอนำมัย
-กิจกรรมดูแลสุขภำพ
นักเรียน
-กิจกรรมห้องพยำบำล
กิจกรรมหนูน้อยสุขภำพดี
-กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์
-กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภำพ

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนอนำมัยมี
ควำมคล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล

2.เพื่อให้เด็กมีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
3.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัย
ในกำรดูแลสุขภำพของ
ตนเอง
4.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวตำมวัย
5.เพื่อจัดสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก เพื่อ
พัฒนำเด็กอย่ำงรอบ
ด้ำน

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่ 1,5
อนำมัยมีควำมคล่องตัว ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 1.1,1.2,1.3,5.7
ประสิทธิผล
ร้อยละ 90.00
ผลสำเร็จ

2.เด็กร้อยละ 91.40
มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
3.เด็กร้อยละ 95.77
มีสุขนิสัยในกำรดูแล
สุขภำพของตนเอง
4.เด็กร้อยละ 94.97
มีทักษะกำรเคลื่อนไหว
ตำมวัย
5.มีกำรจัดสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก
เพื่อพัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำนร้อยละ 94.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
6.เพื่อส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมและสร้ำง
เครือข่ำยด้ำน
สิ่งแวดล้อมโดย
โรงเรียนไปมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมกับโรงเรียน
และจัดทำโครงกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชน
7.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
8.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีพัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

6.ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมและสร้ำงเครือข่ำย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมโดย
โรงเรียนไปมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมกับโรงเรียน
และจัดทำโครงกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชน
ร้อยละ 93.00
7.จัดกำรศึกษำให้บรรลุ
ตำมทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
8.มีกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้มีพัฒนำกำร
เหมำะสมกับวัย
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

งำนหลักสูตำกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
กำรสอน มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกล
ร้อยละ 95.00
10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนกีฬำ
-กิจกรรมเข็มแดงเกมส์
-กิจกรรมแข่งขันกีฬำ
อนุบำล

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนกีฬำมีควำม
คล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
–กรีฑำภำยในโรงเรียน
3.เพื่อให้ควำมร่วมมือ
ส่งนักกีฬำ-กรีฑำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน
ภำยนอกโรงเรียน
4.เพื่อส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันตำม
หนังสือเชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
5.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวตำมวัย
7.เพื่อให้เด็กร่ำเริง
แจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำนกีฬำมี มำตรฐำนที่
ควำมคล่องตัว
1,2,3,4,5,7
มีประสิทธิภำพและเกิด ตังบ่งชี้ 1-3,1-2,1ประสิทธิผล
5,5.8,7.5
ร้อยละ 90.00
2.จัดกิจกรรมกีฬำ –
กรีฑำภำยในโรงเรียน
ร้อยละ 93.00
3.ให้ควำมร่วมมือส่ง
นักกีฬำ-กรีฑำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันภำยนอก
โรงเรียนร้อยละ 87.00
4.ส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันตำมหนังสือ
เชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
ร้อยละ 95.00
5.เด็กร้อยละ 89.00
เข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เด็กร้อยละ 94.97
มีทักษะกำรเคลื่อนไหว
ตำมวัย
7.เด็กร้อยละ 97.88
ร่ำเริงแจ่มใส
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
8.เพื่อให้เด็กสำมำรถ
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้
9.เพื่อให้ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
11.เพื่อสร้ำงกำร
มุ่งเน้นนักเรียน
และผู้ปกครอง
12.เพื่อสร้ำงควำม
ผูกพันธ์ของนักเรียน
และผู้ปกครอง
13.เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

8.เด็กร้อยละ 92.00
สำมำรถเล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
9.ครูร้อยละ 94.00
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละ 92.00
11.ร้อยละ 91.00
สร้ำงกำรมุ่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง
12.ร้อยละ 92.00
สร้ำงควำมผูกพันธ์ของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
13.ร้อยละ 94.00
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.ร้อยละ 93.00
จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.ร้อยละ 91.00
พัฒนำผู้เรียนให้มี
มำตรฐำนสำกล

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

16.เพื่อกำรจัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
งำนสวัสดิภำพ
1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ดำเนินงำนสวัสดิภำพ
มีควำมคล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อวำงแผนระบบ
กำรจรำจรและควำม
ปลอดภัยภำยใน
โรงเรียน
3.เพื่อตรวจตรำดูแล
ควำมปลอดภัยและ
ควำมประพฤติของ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
4.เพื่อกำหนดจุดในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรดูแล
ควำมปลอดภัยภำยใน
โรงเรียน
5.เพื่อให้เด็กรู้จัก
หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่
เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ
ภัย และสิ่งเสพติด
6.เพื่อให้ครูมีควำม
วิริยะ อุตสำหะ มุ่งมั่น
ให้ภำระหน้ำที่สำเร็จ
ประโยชน์สูงสุด

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

16.ร้อยละ 93.00 จัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
1.กำรดำเนินงำนสวัสดิ มำตรฐำนที่ 1,7
ภำพมีควำมคล่องตัว ตังบ่งชี้ 1.4,7.4
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 92.00
2.วำงแผนระบบ
กำรจรำจรและควำม
ปลอดภัยภำยใน
โรงเรียนร้อยละ 93.00
3.ตรวจตรำดูแลควำม
ปลอดภัยและควำม
ประพฤติของนักเรียน
ทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียนร้อยละ 91.00
4.กำหนดจุดในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรดูแล
ควำมปลอดภัยภำยใน
โรงเรียนร้อยละ 93.00
5.เด็กรู้จักหลีกเลี่ยงต่อ
สภำวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง
เสพติดร้อยละ 96.69
6.ครูมีควำมวิริยะ
อุตสำหะ มุ่งมั่นให้
ภำระหน้ำที่สำเร็จ
ประโยชน์สูงสุด
ร้อยละ 93.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
7.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
8.เพื่อกำรมุ่งเน้น
บุคลำกร
9.เพื่อสร้ำงบรรยำกำศ
กำรทำงำนของ
บุคลำกร
10.เพื่อกำรมุ่งเน้นกำร
ปฏิบัติกำร
11.เพื่อกำรเตรียม
ควำมพร้อมกับภำวะ
ฉุกเฉิน
12.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมรู้
เข้ำใจ และปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต
13.เพื่อกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ และวัฒนธรรม
องค์กร
14.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

7.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละ 91.00
8.กำรมุ่งเน้นบุคลำกร
ร้อยละ 92.00
9.สร้ำงบรรยำกำศกำร
ทำงำนของบุคลำกร
ร้อยละ 92.00
10.กำรมุ่งเน้นกำร
ปฏิบัติกำร
ร้อยละ 93.00
11.กำรเตรียมควำม
พร้อมกับภำวะฉุกเฉิน
ร้อยละ 93.00
12.พัฒนำผู้ร่วมบริหำร
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมรู้เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
ร้อยละ 94.00
13.กำรพัฒนำระบบ
บริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ และวัฒนธรรม
องค์กรร้อยละ 90.00
14.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

งำนระเบียบวินัย
-กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์
15.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีพัฒนำกำร
เหมำะสมกับวัย
16.เพื่อเสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนเผยแพร่
ควำมรู้นวัตกรรมและ
อื่นๆที่ได้รับจำกกำร
พัฒนำ
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนระเบียบ
วินัยมีควำมคล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้กำรวำง
แผนกำรดำเนินกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน
3.เพื่อนำเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนิน
กิจกรรมระเบียบวินัย
อย่ำงเป็นระบบ
4.เพื่อให้เด็กมีวินัย
รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่
ครู อำจำรย์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

15.พัฒนำผู้เรียนให้มี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัยร้อยละ 91.00
16.เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนเผยแพร่
ควำมรู้นวัตกรรมและ
อื่นๆที่ได้รับจำกกำร
พัฒนำร้อยละ 93.00
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่ 3
ระเบียบวินัยมีควำม
ตังบ่งชี้ 3.1
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
ร้อยละ 90.00
2.กำรวำงแผนกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
ร้อยละ 94.31
3.นำเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนิน
กิจกรรมระเบียบวินัย
อย่ำงเป็นระบบ
ร้อยละ 90.00
4.เด็กร้อยละ 87.04 มี
วินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครู อำจำรย์

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อให้เด็กมีควำม
ซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือ
แบ่งปัน
6.เพื่อให้เด็กประพฤติ
ตนตำมวัฒนธรรมไทย
และศำสนำที่ตนนับถือ
7.เพื่อกำรนำองค์กร
8.เพื่อกำรส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต (ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร) มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบ
ต่อสังคม
10.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้ เข้ำใจและ
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมใน
แนวมงฟอร์ต
11.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.เด็กร้อยละ 91.80
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
6.เด็กร้อยละ 99.34
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ
7.มีกำรนำองค์กร
ร้อยละ 92.00
8.กำรส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
ร้อยละ 94.31
9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต (ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร)
มีวิริยะ อุตสำหะ
รับผิดชอบต่อสังคม
10.พัฒนำผู้ร่วมบริหำร
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมรู้
เข้ำใจและปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต
ร้อยละ 94.00
11.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ตร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
12.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล

งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมศิลปินน้อย
ACL

1.เพื่อให้เด็กชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี
กำรเคลื่อนไหว
และรักธรรมชำติ
2.เพื่อให้เด็กมี
จินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

12.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.เด็กชื่นชมศิลปะ
มำตรฐำนที่ 2,4
62 คน
ดนตรี กำรเคลื่อนไหว ตังบ่งชี้ 2.4,4.5
2.นักเรียนชั้นอนุบำล และรักธรรมชำติ
2และชั้นอนุบำล 3 ร้อยละ 96.70
จำนวน 545 คน
2.เด็กมีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ร้อยละ 95.90

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

งำนหลักสูตำกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
กำรสอน มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพือ่ ให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกล
ร้อยละ 95.00
10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนวัดประเมินผล
-กิจกรรมวัดและ
ประเมินผล

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนวัดและ
ประเมินผลฝ่ำยปฐมวัย
มีควำมคล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
ใช้เครื่องมือกำรวัดและ
สรุปผลพัฒนำกำรของ
เด็กอย่ำงหลำกหลำย
และรำยงำนผล
พัฒนำกำรของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
3.เพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดทำสำรนิทัศน์และ
นำมำไตร่ตรองเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เด็ก
4.เพื่อพัฒนำระบบกำร
วัดประเมินผลและ
ควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของสถำนศึกษำเพื่อ
รองรับเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
5.เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินงำนวัด
และประเมินผลฝ่ำย
ปฐมวัย มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 94.00
2.ครูร้อยละ 93.00
ได้ใช้เครื่องมือกำรวัด
และสรุปผลพัฒนำกำร
ของเด็กอย่ำง
หลำกหลำยและ
รำยงำนผลพัฒนำกำร
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง
3.ครูร้อยละ 94.00ได้
จัดทำสำรนิทัศน์และ
นำมำไตร่ตรองเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เด็ก
4.มีกำรพัฒนำระบบ
กำรวัดประเมินผลและ
ควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของสถำนศึกษำเพื่อ
รองรับเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนร้อยละ 93.00
5.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 5
ตังบ่งชี้ 5.5,5.10

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งำนวิจัยในชั้นเรียน
1.เพื่อส่งเสริมครูทำ
-กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน วิจัยในชัน้ เรียนที่มี
-กิจกรรมคลินิกพัฒนำกำร คุณภำพ
2.เพื่อส่งเสริมครูวิจัย
และพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในกำรปรับ
มำจัดประสบกำรณ์
3.เพือ่ ให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
4.เพื่อให้เด็กควบคุม
อำรมณ์ตนเองให้
เหมำะสมกับวัย
5.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล
6.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล
7.เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.ครูร้อยละ 90.00
ทำวิจัยในชั้นเรียนที่มี
คุณภำพ
2.ครูร้อยละ 94.00
วิจัยและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลใน
กำรปรับมำจัด
ประสบกำรณ์
3.เด็กร้อยละ 97.62
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
4.เด็กร้อยละ 98.02
ควบคุมอำรมณ์ตนเอง
ให้เหมำะสมกับวัย
5.ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 95.00
7.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,5
ตัวบ่งชี้ 2.2,2.3,5.6

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำรหนูน้อยอัจฉริยะ 1.เพื่อส่งเสริมกำรจัด
1.กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กำรศึกษำให้เด็กที่มี
2.กิจกรรมวันวิชำกำร
ควำมสำมำรถพิเศษ
2.เพื่อจัดให้มี
กระบวนกำรพัฒนำ
ทักษะสมองซีกขวำ
ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมรถตำมควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เพื่อให้มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจให้กับเด็กมี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำให้เด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
ร้อยละ 93.00
2.เด็กร้อยละ 95.90
จัดให้มกระบวนกำร
พัฒนำทักษะสมองซีก
ขวำ ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมสำมำรถตำม
ควำมถนัดเฉพำะทำง
เป็นที่ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เด็กร้อยละ 97.62
มีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ
เหมำะสมกับวัย

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,4
ตัวบ่งชี้

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เพื่อให้เด็กเลือกเรียน
และฝึกวิชำชีพตำม
ควำมถนัดและสนใจ
7.เพื่อให้มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเอง
8.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
9.เพื่อส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ให้ตอบสนองต่อควำม
ถนัดของผู้เรียน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.ร้อยละ 93.00
มีกำรพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เด็กร้อยละ 93.00
เลือกเรียนและฝึก
วิชำชีพตำมควำมถนัด
และสนใจ
7.กำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเองร้อยละ 92.00
8.พัฒนำผู้เรียนให้มี
ผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
ร้อยละ 92.00
9.มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้ตอบสนอง
ต่อควำมถนัดของ
ผู้เรียนร้อยละ 93.50

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมศำสนำ
วัฒนธรรมและประเพณี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำรดำเนิน
กิจกรรมศำสนำ
วัฒนธรรมและ
ประเพณี มีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อพัฒนำให้เด็ก
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินกิจกรรม
ศำสนำวัฒนธรรมและ
ประเพณี มีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 94.00
2.เด็กร้อยละ 98.94
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ

3.เพื่อพัฒนำให้เด็ก
ไม่ละเลยกำรทำควำมดี
ที่สำมำรถทำได้
4.เพื่อกำรจัดกำร
ควำมรู้

3.เด็กร้อยละ 98.81
ไม่ละเลยกำรทำควำมดี
ที่สำมำรถทำได้
4.ดำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ร้อยละ 94.00

5.เพื่อกำรสร้ำง
บรรยำกำศในองค์กร
เพื่อส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
6.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบต่อ
สังคม

5.สร้ำงบรรยำกำศใน
องค์กรเพื่อส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรมร้อยละ
93.00
6.เด็กร้อยละ 94.00
แสวงหำสัจธรรมของ
ชีวิต มีวิริยะ อุตสำหะ
รับผิดชอบต่อสังคม

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่
1,2,3,4,5
ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
7.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รู้ เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
8.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพือ่ ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
9.เพื่อเสริมสร้ำง
ผู้ร่วมงำนและเสริม
พลังเครือข่ำยเพื่อจัด
กำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต
10.เพื่อเคำรพต่อชุมชน
ของชีวิต
11.เพื่อพัฒนำเด็กให้มี
มำตรฐำนสำกล
12.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
13.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

7.ผู้ร่วมบริหำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ร้อยละ 94.00 รู้ เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
8.จัดกำรศึกษำ เพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
9.เสริมสร้ำงผู้ร่วมงำน
และเสริมพลังเครือข่ำย
เพื่อจัดกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตร้อยละ
93.00
10.เคำรพต่อชุมชน
ของชีวิตร้อยละ 93.00
11.เด็กร้อยละ 94.00
มีมำตรฐำนสำกล
12.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต ร้อยละ 93.00
13.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำระดับปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

14.เพื่อเสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นฯที่
ได้รับจำกกำรพัฒนำ
งำนสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมสำยรักนอกรั้ว

15.เพื่อส่งเสริมให้ครูมี 1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 62 คน
และผู้ปกครอง
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

14.เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นฯที่
ได้รับจำกกำรพัฒนำ
ร้อยละ 93.00
15.ครูร้อยละ 94.00 มำตรฐำนที่
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 1,2,3,4,5
และผู้ปกครอง
ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนกีฬำ
-กิจกรรมเข็มแดงเกมส์
-กิจกรรมแข่งขันกีฬำ
อนุบำล

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนกีฬำมีควำม
คล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
–กรีฑำภำยในโรงเรียน
3.เพื่อให้ควำมร่วมมือ
ส่งนักกีฬำ-กรีฑำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน
ภำยนอกโรงเรียน
4.เพื่อส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันตำม
หนังสือเชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
5.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวตำมวัย
7.เพื่อให้เด็กร่ำเริง
แจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำนกีฬำมี มำตรฐำนที่
ควำมคล่องตัว
1,2,3,4,5,7
มีประสิทธิภำพและเกิด ตังบ่งชี้ 1-3,1-2,1ประสิทธิผล
5,5.8,7.5
ร้อยละ 90.00
2.จัดกิจกรรมกีฬำ –
กรีฑำภำยในโรงเรียน
ร้อยละ 93.00
3.ให้ควำมร่วมมือส่ง
นักกีฬำ-กรีฑำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันภำยนอก
โรงเรียนร้อยละ 87.00
4.ส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันตำมหนังสือ
เชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
ร้อยละ 95.00
5.เด็กร้อยละ 89.00
เข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เด็กร้อยละ 94.97
มีทักษะกำรเคลื่อนไหว
ตำมวัย
7.เด็กร้อยละ 97.88
ร่ำเริงแจ่มใส
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
8.เพื่อให้เด็กสำมำรถ
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้
9.เพื่อให้ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
11.เพื่อสร้ำงกำร
มุ่งเน้นนักเรียน
และผู้ปกครอง
12.เพื่อสร้ำงควำม
ผูกพันธ์ของนักเรียน
และผู้ปกครอง
13.เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

8.เด็กร้อยละ 92.00
สำมำรถเล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
9.ครูร้อยละ 94.00
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละ 92.00
11.ร้อยละ 91.00
สร้ำงกำรมุ่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง
12.ร้อยละ 92.00
สร้ำงควำมผูกพันธ์ของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
13.ร้อยละ 94.00
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.ร้อยละ 93.00
จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.ร้อยละ 91.00
พัฒนำผู้เรียนให้มี
มำตรฐำนสำกล

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
16.เพื่อกำรจัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
17.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

16.ร้อยละ 93.00 จัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
17.ร้อยละ 94.00
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

งำนสวัสดิภำพ
1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ดำเนินงำนสวัสดิภำพ
มีควำมคล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อวำงแผนระบบ
กำรจรำจรและควำม
ปลอดภัยภำยใน
โรงเรียน
3.เพื่อตรวจตรำดูแล
ควำมปลอดภัยและ
ควำมประพฤติของ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำนสวัสดิ มำตรฐำนที่ 1,7
ภำพมีควำมคล่องตัว ตังบ่งชี้ 1.4,7.4
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 92.00
2.วำงแผนระบบ
กำรจรำจรและควำม
ปลอดภัยภำยใน
โรงเรียนร้อยละ 93.00
3.ตรวจตรำดูแลควำม
ปลอดภัยและควำม
ประพฤติของนักเรียน
ทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียนร้อยละ 91.00
ผลสำเร็จ

4.เพื่อกำหนดจุดในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรดูแล
ควำมปลอดภัยภำยใน
โรงเรียน

4.กำหนดจุดในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรดูแล
ควำมปลอดภัยภำยใน
โรงเรียนร้อยละ 93.00

5.เพื่อให้เด็กรู้จัก
หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่
เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ
ภัย และสิ่งเสพติด

5.เด็กรู้จักหลีกเลี่ยงต่อ
สภำวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง
เสพติดร้อยละ 96.69

6.เพื่อให้ครูมีควำม
วิริยะ อุตสำหะ มุ่งมั่น
ให้ภำระหน้ำที่สำเร็จ
ประโยชน์สูงสุด

6.ครูมีควำมวิริยะ
อุตสำหะ มุ่งมั่นให้
ภำระหน้ำที่สำเร็จ
ประโยชน์สูงสุด
ร้อยละ 93.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
7.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
8.เพื่อกำรมุ่งเน้น
บุคลำกร
9.เพื่อสร้ำงบรรยำกำศ
กำรทำงำนของ
บุคลำกร
10.เพื่อกำรมุ่งเน้นกำร
ปฏิบัติกำร
11.เพื่อกำรเตรียม
ควำมพร้อมกับภำวะ
ฉุกเฉิน
12.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมรู้
เข้ำใจ และปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต
13.เพื่อกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ และวัฒนธรรม
องค์กร
14.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

7.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละ 91.00
8.กำรมุ่งเน้นบุคลำกร
ร้อยละ 92.00
9.สร้ำงบรรยำกำศกำร
ทำงำนของบุคลำกร
ร้อยละ 92.00
10.กำรมุ่งเน้นกำร
ปฏิบัติกำร
ร้อยละ 93.00
11.กำรเตรียมควำม
พร้อมกับภำวะฉุกเฉิน
ร้อยละ 93.00
12.พัฒนำผู้ร่วมบริหำร
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมรู้เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
ร้อยละ 94.00
13.กำรพัฒนำระบบ
บริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ และวัฒนธรรม
องค์กรร้อยละ 90.00
14.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

งำนระเบียบวินัย
-กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์
15.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีพัฒนำกำร
เหมำะสมกับวัย
16.เพื่อเสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนเผยแพร่
ควำมรู้นวัตกรรมและ
อื่นๆที่ได้รับจำกกำร
พัฒนำ
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนระเบียบ
วินัยมีควำมคล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้กำรวำง
แผนกำรดำเนินกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน
3.เพื่อนำเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนิน
กิจกรรมระเบียบวินัย
อย่ำงเป็นระบบ
4.เพื่อให้เด็กมีวินัย
รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่
ครู อำจำรย์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

15.พัฒนำผู้เรียนให้มี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัยร้อยละ 91.00
16.เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนเผยแพร่
ควำมรู้นวัตกรรมและ
อื่นๆที่ได้รับจำกกำร
พัฒนำร้อยละ 93.00
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่ 3
ระเบียบวินัยมีควำม
ตังบ่งชี้ 3.1
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
ร้อยละ 90.00
2.กำรวำงแผนกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
ร้อยละ 94.31
3.นำเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนิน
กิจกรรมระเบียบวินัย
อย่ำงเป็นระบบ
ร้อยละ 90.00
4.เด็กร้อยละ 87.04 มี
วินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครู อำจำรย์

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อให้เด็กมีควำม
ซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือ
แบ่งปัน
6.เพื่อให้เด็กประพฤติ
ตนตำมวัฒนธรรมไทย
และศำสนำที่ตนนับถือ
7.เพื่อกำรนำองค์กร
8.เพื่อกำรส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต (ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร) มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบ
ต่อสังคม
10.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้ เข้ำใจและ
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมใน
แนวมงฟอร์ต
11.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.เด็กร้อยละ 91.80
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
6.เด็กร้อยละ 99.34
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ
7.มีกำรนำองค์กร
ร้อยละ 92.00
8.กำรส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
ร้อยละ 94.31
9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต (ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร)
มีวิริยะ อุตสำหะ
รับผิดชอบต่อสังคม
10.พัฒนำผู้ร่วมบริหำร
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมรู้
เข้ำใจและปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต
ร้อยละ 94.00
11.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ตร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
12.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล

งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมศิลปินน้อย
ACL

1.เพื่อให้เด็กชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี
กำรเคลื่อนไหว
และรักธรรมชำติ
2.เพื่อให้เด็กมี
จินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

12.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.เด็กชื่นชมศิลปะ
มำตรฐำนที่ 2,4
62 คน
ดนตรี กำรเคลื่อนไหว ตังบ่งชี้ 2.4,4.5
2.นักเรียนชั้นอนุบำล และรักธรรมชำติ
2และชั้นอนุบำล 3 ร้อยละ 96.70
จำนวน 545 คน
2.เด็กมีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ร้อยละ 95.90

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

งำนหลักสูตำกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
กำรสอน มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกล
ร้อยละ 95.00
10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนวัดประเมินผล
-กิจกรรมวัดและ
ประเมินผล

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนวัดและ
ประเมินผลฝ่ำยปฐมวัย
มีควำมคล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
ใช้เครื่องมือกำรวัดและ
สรุปผลพัฒนำกำรของ
เด็กอย่ำงหลำกหลำย
และรำยงำนผล
พัฒนำกำรของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
3.เพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดทำสำรนิทัศน์และ
นำมำไตร่ตรองเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เด็ก
4.เพื่อพัฒนำระบบกำร
วัดประเมินผลและ
ควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของสถำนศึกษำเพื่อ
รองรับเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
5.เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินงำนวัด
และประเมินผลฝ่ำย
ปฐมวัย มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 94.00
2.ครูร้อยละ 93.00
ได้ใช้เครื่องมือกำรวัด
และสรุปผลพัฒนำกำร
ของเด็กอย่ำง
หลำกหลำยและ
รำยงำนผลพัฒนำกำร
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง
3.ครูร้อยละ 94.00ได้
จัดทำสำรนิทัศน์และ
นำมำไตร่ตรองเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เด็ก
4.มีกำรพัฒนำระบบ
กำรวัดประเมินผลและ
ควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของสถำนศึกษำเพื่อ
รองรับเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนร้อยละ 93.00
5.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 5
ตังบ่งชี้ 5.5,5.10

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งำนวิจัยในชั้นเรียน
1.เพื่อส่งเสริมครูทำ
-กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน วิจัยในชัน้ เรียนที่มี
-กิจกรรมคลินิกพัฒนำกำร คุณภำพ
2.เพื่อส่งเสริมครูวิจัย
และพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในกำรปรับ
มำจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
4.เพื่อให้เด็กควบคุม
อำรมณ์ตนเองให้
เหมำะสมกับวัย
5.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล
6.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล
7.เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน

1.ครูร้อยละ 90.00
ทำวิจัยในชั้นเรียนที่มี
คุณภำพ
2.ครูร้อยละ 94.00
วิจัยและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลใน
กำรปรับมำจัด
ประสบกำรณ์
3.เด็กร้อยละ 97.62
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
4.เด็กร้อยละ 98.02
ควบคุมอำรมณ์ตนเอง
ให้เหมำะสมกับวัย
5.ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 95.00
7.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,5
ตังบ่งชี้ 2.2,2.3,5.6

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำรหนูน้อยอัจฉริยะ 1.เพื่อส่งเสริมกำรจัด
1.กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กำรศึกษำให้เด็กที่มี
2.กิจกรรมวันวิชำกำร
ควำมสำมำรถพิเศษ
2.เพื่อจัดให้มี
กระบวนกำรพัฒนำ
ทักษะสมองซีกขวำ
ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมรถตำมควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เพื่อให้มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจให้กับเด็กมี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย
5.เพื่อพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำให้เด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
ร้อยละ 93.00
2.เด็กร้อยละ 95.90
จัดให้มกระบวนกำร
พัฒนำทักษะสมองซีก
ขวำ ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมสำมำรถตำม
ควำมถนัดเฉพำะทำง
เป็นที่ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เด็กร้อยละ 97.62
มีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ
เหมำะสมกับวัย

5.ร้อยละ 93.00
มีกำรพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,4
ตังบ่งชี้

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
6.เพื่อให้เด็กเลือกเรียน
และฝึกวิชำชีพตำม
ควำมถนัดและสนใจ
7.เพื่อให้มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเอง
8.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
9.เพื่อส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ให้ตอบสนองต่อควำม
ถนัดของผู้เรียน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

6.เด็กร้อยละ 93.00
เลือกเรียนและฝึก
วิชำชีพตำมควำมถนัด
และสนใจ
7.กำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเองร้อยละ 92.00
8.พัฒนำผู้เรียนให้มี
ผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
ร้อยละ 92.00
9.มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้ตอบสนอง
ต่อควำมถนัดของ
ผู้เรียนร้อยละ 93.50

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมกำรแสดง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำให้เด็กมี
ควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก

2.เพื่อพัฒนำให้เด็กชื่น
ชมศิลปะดนตรีกำร
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
3.เพื่อพัฒนำให้เด็กเล่น
และทำงำนร่วมกับผู้อื่น
4.เพื่อพัฒนำควำมโดด
เด่นเฉพำะของผู้เรียน
ระดับปฐมวัย

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 97.75
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก

2.เด็กร้อยละ 96.70
ชื่นชมศิลปะดนตรีกำร
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
3.เด็กร้อยละ 98.15
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น
4.เด็กร้อยละ 93.00 มี
ควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่
1,2,3,5,7
ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนกีฬำ
-กิจกรรมเข็มแดงเกมส์
-กิจกรรมแข่งขันกีฬำ
อนุบำล

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนกีฬำมีควำม
คล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
–กรีฑำภำยในโรงเรียน
3.เพื่อให้ควำมร่วมมือ
ส่งนักกีฬำ-กรีฑำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน
ภำยนอกโรงเรียน
4.เพื่อส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันตำม
หนังสือเชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
5.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวตำมวัย
7.เพื่อให้เด็กร่ำเริง
แจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำนกีฬำมี มำตรฐำนที่
ควำมคล่องตัว
1,2,3,4,5,7
มีประสิทธิภำพและเกิด ตังบ่งชี้ 1-3,1-2,1ประสิทธิผล
5,5.8,7.5
ร้อยละ 90.00
2.จัดกิจกรรมกีฬำ –
กรีฑำภำยในโรงเรียน
ร้อยละ 93.00
3.ให้ควำมร่วมมือส่ง
นักกีฬำ-กรีฑำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันภำยนอก
โรงเรียนร้อยละ 87.00
4.ส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันตำมหนังสือ
เชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
ร้อยละ 95.00
5.เด็กร้อยละ 89.00
เข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เด็กร้อยละ 94.97
มีทักษะกำรเคลื่อนไหว
ตำมวัย
7.เด็กร้อยละ 97.88
ร่ำเริงแจ่มใส
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
8.เพื่อให้เด็กสำมำรถ
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้
9.เพื่อให้ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
11.เพื่อสร้ำงกำร
มุ่งเน้นนักเรียน
และผู้ปกครอง
12.เพื่อสร้ำงควำม
ผูกพันธ์ของนักเรียน
และผู้ปกครอง
13.เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

8.เด็กร้อยละ 92.00
สำมำรถเล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
9.ครูร้อยละ 94.00
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละ 92.00
11.ร้อยละ 91.00
สร้ำงกำรมุ่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง
12.ร้อยละ 92.00
สร้ำงควำมผูกพันธ์ของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
13.ร้อยละ 94.00
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.ร้อยละ 93.00
จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.ร้อยละ 91.00
พัฒนำผู้เรียนให้มี
มำตรฐำนสำกล

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
16.เพื่อกำรจัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
17.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

16.ร้อยละ 93.00 จัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
17.ร้อยละ 94.00
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนหลักสูตำกำรสอน
-กิจกรรมบริหำรหลักสูต
(แผนกำรจัดประสบกำรณ์
หน่วย วันพ่อ วันแม่
วันเด็ก วันครู โรงเรียน
ของฉัน งำมอย่ำงไทย
วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ
วันอำสำฬหบูชำและ
เข้ำพรรษำ วันลอยกระทง

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนหลักสูตร
กำรสอน มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกล
ร้อยละ 95.00
10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพือ่ ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ

งำนหลักสูตำกำรสอน
-กิจกรรมสืบสำนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
15.เพื่อให้เด็กประพฤติ 1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
ตนตำมวัฒนธรรมไทย 62 คน
และศำสนำที่ตนนับถือ 2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
15.เด็กร้อยละ 98.94 มำตรฐำนที่ 3
ประพฤติตนตำม
ตังบ่งชี้ 3.4
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนวัดประเมินผล
-กิจกรรมวัดและ
ประเมินผล

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนวัดและ
ประเมินผลฝ่ำยปฐมวัย
มีควำมคล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
ใช้เครื่องมือกำรวัดและ
สรุปผลพัฒนำกำรของ
เด็กอย่ำงหลำกหลำย
และรำยงำนผล
พัฒนำกำรของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
3.เพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดทำสำรนิทัศน์และ
นำมำไตร่ตรองเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เด็ก
4.เพื่อพัฒนำระบบกำร
วัดประเมินผลและ
ควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของสถำนศึกษำเพื่อ
รองรับเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
5.เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินงำนวัด
และประเมินผลฝ่ำย
ปฐมวัย มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 94.00
2.ครูร้อยละ 93.00
ได้ใช้เครื่องมือกำรวัด
และสรุปผลพัฒนำกำร
ของเด็กอย่ำง
หลำกหลำยและ
รำยงำนผลพัฒนำกำร
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง
3.ครูร้อยละ 94.00ได้
จัดทำสำรนิทัศน์และ
นำมำไตร่ตรองเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เด็ก
4.มีกำรพัฒนำระบบ
กำรวัดประเมินผลและ
ควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของสถำนศึกษำเพื่อ
รองรับเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนร้อยละ 93.00
5.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 5
ตังบ่งชี้ 5.5,5.10

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนระเบียบวินัย
-กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
-กิจกรรมกำรสุ่มตรวจกำร
เดินแถว
-กิจกรรมหนูน้อย
มำรยำทงำม
-กิจกรรมเศรษฐีน้อย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนระเบียบ
วินัยมีควำมคล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้กำรวำง
แผนกำรดำเนินกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน
3.เพื่อนำเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนิน
กิจกรรมระเบียบวินัย
อย่ำงเป็นระบบ
4.เพื่อให้เด็กมีวินัย
รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่
ครู อำจำรย์
5.เพื่อให้เด็กมีควำม
ซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือ
แบ่งปัน
6.เพื่อให้เด็กประพฤติ
ตนตำมวัฒนธรรมไทย
และศำสนำที่ตนนับถือ
7.เพื่อกำรนำองค์กร

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินงำน
ระเบียบวินัยมีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
ร้อยละ 90.00
2.กำรวำงแผนกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
ร้อยละ 94.31
3.นำเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนิน
กิจกรรมระเบียบวินัย
อย่ำงเป็นระบบ
ร้อยละ 90.00
4.เด็กร้อยละ 87.04 มี
วินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครู อำจำรย์
5.เด็กร้อยละ 91.80
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
6.เด็กร้อยละ 99.34
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ
7.มีกำรนำองค์กร
ร้อยละ 92.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 3
ตังบ่งชี้ 3.1

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
8.เพื่อกำรส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัตติ ำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต (ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร) มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบ
ต่อสังคม
10.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้ เข้ำใจและ
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมใน
แนวมงฟอร์ต
11.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต
12.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

8.กำรส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
ร้อยละ 94.31
9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต (ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร)
มีวิริยะ อุตสำหะ
รับผิดชอบต่อสังคม
10.พัฒนำผู้ร่วมบริหำร
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมรู้
เข้ำใจและปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต
ร้อยละ 94.00
11.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต
ร้อยละ 93.00
12.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนคณะกรรมกำร
นักเรียน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมำณและ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.เพื่อให้กำร
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่ 2,3
ดำเนินงำน
62 คน
คณะกรรมกำรนักเรียน ตังบ่งชี้
คณะกรรมกำรนักเรียน 2.นักเรียนระดับ
มีควำมคล่องตัว มี
2.2,2.3,3.1,3.3
มีควำมคล่องตัว มี
ปฐมวัย 750 คน
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิภำพและเกิด 3.นักเรียนชั้นอนุบำล ประสิทธิผล
ประสิทธิผล
3 ที่เป็น
ร้อยละ 91.00
คณะกรรมกำร
นักเรียนจำนวน
44 คน
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
2.เด็กร้อยละ 90.90
มั่นใจและกล้ำ
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
แสดงออก
3.เพื่อให้เด็กควบคุม
3.เด็กร้อยละ 90.90
อำรมณ์ตนเองได้
ควบคุมอำรมณ์ตนเอง
เหมำะสมกับวัย
ได้เหมำะสมกับวัย
4.เพื่อให้เด็กมีวินัยมี
4.เด็กร้อยละ 90.90
ควำมรับผิดชอบเชื่อฟัง
มีวินัยมีควำม
คำสั่งสอนของพ่อแม่
รับผิดชอบเชื่อฟังคำสั่ง
ครู
สอนของพ่อแม่ ครู
5.เพื่อให้เด็กเล่นและ
5.เด็กร้อยละ 100
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้
เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมศำสนำ
วัฒนธรรมและประเพณี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำรดำเนิน
กิจกรรมศำสนำ
วัฒนธรรมและ
ประเพณี มีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อพัฒนำให้เด็ก
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินกิจกรรม
ศำสนำวัฒนธรรมและ
ประเพณี มีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 94.00
2.เด็กร้อยละ 98.94
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ

3.เพื่อพัฒนำให้เด็ก
ไม่ละเลยกำรทำควำมดี
ที่สำมำรถทำได้
4.เพื่อกำรจัดกำร
ควำมรู้

3.เด็กร้อยละ 98.81
ไม่ละเลยกำรทำควำมดี
ที่สำมำรถทำได้
4.ดำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ร้อยละ 94.00

5.เพื่อกำรสร้ำง
บรรยำกำศในองค์กร
เพื่อส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
6.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบต่อ
สังคม

5.สร้ำงบรรยำกำศใน
องค์กรเพื่อส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรมร้อยละ
93.00
6.เด็กร้อยละ 94.00
แสวงหำสัจธรรมของ
ชีวิต มีวิริยะ อุตสำหะ
รับผิดชอบต่อสังคม

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่
1,2,3,4,5
ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
7.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รู้ เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
8.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
9.เพื่อเสริมสร้ำง
ผู้ร่วมงำนและเสริม
พลังเครือข่ำยเพื่อจัด
กำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต
10.เพื่อเคำรพต่อชุมชน
ของชีวิต
11.เพื่อพัฒนำเด็กให้มี
มำตรฐำนสำกล
12.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
13.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

7.ผู้ร่วมบริหำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ร้อยละ 94.00 รู้ เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
8.จัดกำรศึกษำ เพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
9.เสริมสร้ำงผู้ร่วมงำน
และเสริมพลังเครือข่ำย
เพื่อจัดกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตร้อยละ
93.00
10.เคำรพต่อชุมชน
ของชีวิตร้อยละ 93.00
11.เด็กร้อยละ 94.00
มีมำตรฐำนสำกล
12.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต ร้อยละ 93.00
13.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำระดับปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

14.เพื่อเสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นฯที่
ได้รับจำกกำรพัฒนำ
งำนสัมพันธ์ชุมชน
1.เพื่อพัฒนำเด็กให้ร่ำ 1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
-กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนำ เริงแจ่มใสมีควำมรู้สึกที่ 62 คน
เด็ก
ดีต่อตนเอง
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน
2.เพื่อพัฒนำให้เด็ก
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
4.เพื่อส่งเสริมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกว้ำงและกำร
สนับสนุนชุมชนที่
สำคัญ
5.เพื่อพัฒนำเด็กให้มี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

14.เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นฯที่
ได้รับจำกกำรพัฒนำ
ร้อยละ 93.00
1.เด็กร้อยละ 97.88
มำตรฐำนที่
ร่ำเริงแจ่มใสมี
1,2,3,5,7
ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4
2.เด็กร้อยละ 93.46
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่นร้อย
ละ 92.00
4.ส่งเสริมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกว้ำงและกำร
สนับสนุนชุมชนที่
สำคัญร้อยละ 90.00
5.เด็กร้อยละ 91.00 มี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนกีฬำ
-กิจกรรมเข็มแดงเกมส์
-กิจกรรมแข่งขันกีฬำ
อนุบำล

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนกีฬำมีควำม
คล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
–กรีฑำภำยในโรงเรียน
3.เพื่อให้ควำมร่วมมือ
ส่งนักกีฬำ-กรีฑำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน
ภำยนอกโรงเรียน
4.เพื่อส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันตำม
หนังสือเชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
5.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวตำมวัย
7.เพื่อให้เด็กร่ำเริง
แจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำนกีฬำมี มำตรฐำนที่
ควำมคล่องตัว
1,2,3,4,5,7
มีประสิทธิภำพและเกิด ตังบ่งชี้ 1-3,1-2,1ประสิทธิผล
5,5.8,7.5
ร้อยละ 90.00
2.จัดกิจกรรมกีฬำ –
กรีฑำภำยในโรงเรียน
ร้อยละ 93.00
3.ให้ควำมร่วมมือส่ง
นักกีฬำ-กรีฑำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันภำยนอก
โรงเรียนร้อยละ 87.00
4.ส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันตำมหนังสือ
เชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
ร้อยละ 95.00
5.เด็กร้อยละ 89.00
เข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เด็กร้อยละ 94.97
มีทักษะกำรเคลื่อนไหว
ตำมวัย
7.เด็กร้อยละ 97.88
ร่ำเริงแจ่มใส
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
8.เพื่อให้เด็กสำมำรถ
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้
9.เพื่อให้ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
11.เพื่อสร้ำงกำร
มุ่งเน้นนักเรียน
และผู้ปกครอง
12.เพื่อสร้ำงควำม
ผูกพันธ์ของนักเรียน
และผู้ปกครอง
13.เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

8.เด็กร้อยละ 92.00
สำมำรถเล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
9.ครูร้อยละ 94.00
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละ 92.00
11.ร้อยละ 91.00
สร้ำงกำรมุ่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง
12.ร้อยละ 92.00
สร้ำงควำมผูกพันธ์ของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
13.ร้อยละ 94.00
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.ร้อยละ 93.00
จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.ร้อยละ 91.00
พัฒนำผู้เรียนให้มี
มำตรฐำนสำกล

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
16.เพื่อกำรจัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
17.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

16.ร้อยละ 93.00 จัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
17.ร้อยละ 94.00
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนอำคำรสถำนที่
-กิจกรรมห้องบอลแลนด์
-กิจกรรมรักชีวิต
รักษ์สิ่งแวดล้อม
-กิจกรรมประกวด
ห้องเรียนสะอำด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนอำคำร
สถำนที่มีควำมคล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวตำมวัย
3.เพื่อให้เด็กมีวินัยมี
ควำมรับผิดชอบเชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่
ครูอำจำรย์
4.เพื่อให้เด็กมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
5.เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดกำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ
6.เพื่อจัดสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก
เพื่อพัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำน
7.เพื่อจัดบรรยำกำศ
และสภำพแวดล้อม
ตำมกฎบัตรกำรศึกษำ
มงฟอร์ต

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินงำน
อำคำรสถำนที่มีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 92.00
2.เด็กร้อยละ 94.97
มีทักษะกำรเคลื่อนไหว
ตำมวัย
3.เด็กร้อยละ94.18มี
วินัยมีควำมรับผิดชอบ
เชื่อฟังคำสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอำจำรย์
4.เด็กร้อยละ 96.65
มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม
5.ร้อยละ 90.00
จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ
6.ร้อยละ 94.00 จัดสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก
เพื่อพัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำน
7.ร้อยละ 93.00
จัดบรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อม ตำม
กฎบัตรกำรศึกษำ
มงฟอร์ต

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่
1,3,4,5,7
ตังบ่งชี้
1.2,3.1,4.3,5.7,7.5

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
8.เพื่อสร้ำงควำมผำสุก
ของสังคมในวงกว้ำง
9.เพื่อจัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมเพื่อสันติ
10.เพื่อเสริมสร้ำง
ผู้ร่วมงำนและเสริม
พลังเครือข่ำยเพื่อจัด
กำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
11.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

8.ร้อยละ 94.00
สร้ำงควำมผำสุกของ
สังคมในวงกว้ำง
9. ร้อยละ 93.00
จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำม
ยุติธรรมเพื่อสันติ
10.ร้อยละ 92.00
เสริมสร้ำงผู้ร่วมงำน
และเสริมพลังเครือข่ำย
เพื่อจัดกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ต
11.ร้อยละ 94.00 จัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1.เพื่อให้เด็กมีควำม
-กิจกรรมหนูน้อยอำสำ
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
2.เพื่อให้เด็กมีควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.เพื่อให้เด็กรับผิดชอบ
ต่อสังคม
4.เพื่อกำรมั่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง
5.เพื่อควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ในวงกว้ำงและกำร
สนับสนุนชุมชนที่
สำคัญ
6.เพื่อจัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพศักดิ์
ของควำมเป็นมนุษย์
สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 98.02
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
2.เด็กร้อยละ 93.43
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.เด็กร้อยละ 93.65
รับผิดชอบต่อสังคม
4.กำรมั่งเน้นนักเรียน
และผู้ปกครองร้อยละ
92.00
5.ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมในวงกว้ำงและ
กำรสนับสนุนชุมชนที่
สำคัญร้อยละ 93.00
6.มีกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,3,4
ตังบ่งชี้
2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,
4.2

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

งำนหลักสูตรกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
(กำรเรียนกำรสอนตำรำกลำง กำรสอน มีควำม
มูลนิธิฯ 3 วิชำ
คล่องตัว มี
English,Math,Science)และ ประสิทธิภำพและเกิด
(แผนกำรจัดประสบกำรณ์
ประสิทธิผล
หน่วยวิทยำศำสตร์น่ำรู้ ด้วย
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
สองมือหนู ฯลฯ)
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
-กิจกรรมหนูน้อย
หลักกำรและธรรมชำติ
เทคโนโลยี
-กิจกรรมกำดมั่วตั๋วน้อย ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
ครูจัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.ฝ่ำยปฐมวัย
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพื่อจัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพือ่ พัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกล
ร้อยละ 95.00
10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ

งำนหลักสูตรกำรสอน
-กิจกรรมหนูน้อย
เทคโนโลยี

13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
15.เพื่อให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้
16.เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
15.เด็กมีควำมคิดรวบ มำตรฐำนที่ 4,5
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่ ตังบ่งชี้ 4.2,5.4.
เกิดจำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้ร้อยละ 95.90
16.ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก
ร้อยละ 95.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนหลักสูตรกำรสอน
-กิจกรรมกำดมั่วตั๋วน้อย

วัตถุประสงค์
17.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
18.เพื่อให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

17.เด็กมีควำมมั่นใจ
และกล้ำแสดงออก
ร้อยละ 97.62
18.เด็กมีควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่
เกิดจำกประกำรณ์กำร
เรียนรู้ร้อยละ 95.90

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,4
ตังบ่งชี้ 2.2,4.2

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.เพื่อให้เด็กมีทักษะใน 1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
กำรสื่อสำร
62 คน
-กิจกรรม English is fun
2.นักเรียนระดับ
-กิจกรรม Cool Kids
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 90.22
มีทักษะทำงภำษำที่
เหมำะสมกับวัย

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำร English is
Alive

Camp
-กิจกรรม Morning
Program

2.เพื่อให้เด็กมีควำม
โดดเด่นเฉพำะของเด็ก
ฝ่ำยปฐมวัย

2.เด็กร้อยละ 93.00
มีควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของเด็กฝ่ำยปฐมวัย

3.เพื่อให้เด็กเกิด
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่
เกิดขึ้นจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
4.เพื่อให้เด็กเกิดทักษะ
ทำงภำษำที่เหมำะสม
ตำมวัย

3.เด็กร้อยละ 90.21
เกิดควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้นจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
4.เด็กร้อยละ 90.22
เกิดทักษะทำงภำษำ
ที่เหมำะสมตำมวัย

5.เพื่อให้เด็กมีควำมร่ำ
เริง แจ่มใส มีควำมรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง

5.เด็กร้อยละ 97.88
มีควำมร่ำเริง แจ่มใส
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
6.เด็กร้อยละ 94.47
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
7.เด็กร้อยละ 92.28
มีวิริยะอุตสำหะ

6.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
7.เพื่อให้เด็กมีวิริยะ
อุตสำหะ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,4,
ตังบ่งชี้

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนวัดประเมินผล
-กิจกรรมวัดและ
ประเมินผล

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนวัดและ
ประเมินผลฝ่ำยปฐมวัย
มีควำมคล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
ใช้เครื่องมือกำรวัดและ
สรุปผลพัฒนำกำรของ
เด็กอย่ำงหลำกหลำย
และรำยงำนผล
พัฒนำกำรของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
3.เพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดทำสำรนิทัศน์และ
นำมำไตร่ตรองเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เด็ก
4.เพื่อพัฒนำระบบกำร
วัดประเมินผลและ
ควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของสถำนศึกษำเพื่อ
รองรับเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
5.เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินงำนวัด
และประเมินผลฝ่ำย
ปฐมวัย มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 94.00
2.ครูร้อยละ 93.00
ได้ใช้เครื่องมือกำรวัด
และสรุปผลพัฒนำกำร
ของเด็กอย่ำง
หลำกหลำยและ
รำยงำนผลพัฒนำกำร
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง
3.ครูร้อยละ 94.00ได้
จัดทำสำรนิทัศน์และ
นำมำไตร่ตรองเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เด็ก
4.มีกำรพัฒนำระบบ
กำรวัดประเมินผลและ
ควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของสถำนศึกษำเพื่อ
รองรับเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนร้อยละ 93.00
5.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 5
ตังบ่งชี้ 5.5,5.10

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนบริหำรวิชำกำร
*โครงกำรเด็กวิทย์
คิดสนุก

งำนบริหำรวิชำกำร
*โครงกำรปรับปรุงห้อง
วิทยำศำสตร์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กมี
พัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำเหมำะสมกับ
วัย
2.เพื่อพัฒนำควำมโดด
เด่นเฉพำะของเด็กฝ่ำย
ปฐมวัย
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
4.เพื่อให้เด็กมีควำมคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่ำงๆที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 4
ตังบ่งชี้ 4.1,4.2,4.4

1.เด็กร้อยละ 95.24
มีพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำเหมำะสมกับ
วัย
2.ร้อยละ 90.00 มีกำร
พัฒนำควำมโดดเด่น
เฉพำะของเด็กฝ่ำย
ปฐมวัย
3.เด็กร้อยละ 92.00
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
4.เด็กร้อยละ 90.21
มีควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประสบกำรณ์
5.เด็กร้อยละ 92.00
มีทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์
1.เด็กร้อยละ 92.00
มำตรฐำนที่ 4
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ตังบ่งชี้ 4.1,4.2,4.4
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
2.เด็กร้อยละ 90.21
มีควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์
โครงกำรหนูน้อยอัจฉริยะ 1.เพื่อส่งเสริมกำรจัด 1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กำรศึกษำให้เด็กที่มี
62 คน
2.กิจกรรมวันวิชำกำร
ควำมสำมำรถพิเศษ
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน
2.เพื่อจัดให้มี
กระบวนกำรพัฒนำ
ทักษะสมองซีกขวำ
ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมรถตำมควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

3.เด็กร้อยละ 92.00
มีทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์
1.ส่งเสริมกำรจัด
มำตรฐำนที่
กำรศึกษำให้เด็กที่มี
ตังบ่งชี้
ควำมสำมำรถพิเศษ
ร้อยละ 93.00
2.เด็กร้อยละ 95.90
จัดให้มกระบวนกำร
พัฒนำทักษะสมองซีก
ขวำ ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมสำมำรถตำม
ควำมถนัดเฉพำะทำง
เป็นที่ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
4.เพื่อให้มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจให้กับเด็กมี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย
5.เพื่อพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เพื่อให้เด็กเลือกเรียน
และฝึกวิชำชีพตำม
ควำมถนัดและสนใจ
7.เพื่อให้มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเอง
8.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

4.เด็กร้อยละ 97.62
มีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ
เหมำะสมกับวัย

5.ร้อยละ 93.00
มีกำรพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เด็กร้อยละ 93.00
เลือกเรียนและฝึก
วิชำชีพตำมควำมถนัด
และสนใจ
7.กำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเองร้อยละ 92.00
8.พัฒนำผู้เรียนให้มี
ผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
ร้อยละ 92.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

9.เพื่อส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ให้ตอบสนองต่อควำม
ถนัดของผู้เรียน
งำนบริหำรวิชำกำร
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
โครงกำร Explorer Kids สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เกิดควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
จินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1.เพื่อให้กำร
-กิจกรรมสู่โลกกว้ำง
ดำเนินงำนกิจกรรม
-กิจกรรมธรรมะทำง
พัฒนำผู้เรียนมีควำม
ก้ำวหน้ำ
คล่องตัวมี
-กิจกรรมหนูน้อยอำสำ
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้เด็กร่ำเริง
แจ่มใสมีควำมรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง
3.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

9.มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้ตอบสนอง
ต่อควำมถนัดของ
ผู้เรียนร้อยละ 93.50
นักเรียนชั้นอนุบำล 2 1.เด็กร้อยละ 93.78
และชั้นอนุบำล 3
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
CEP จำนวน 60 คน ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
2.เด็กร้อยละ 96.51
เกิดควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
3.เด็กร้อยละ 96.56
มีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.กำรดำเนินงำน
62 คน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
2.นักเรียนระดับ
มีควำมคล่องตัวมี
ปฐมวัย 750 คน
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 98.00
2.เด็กร้อยละ 97.88
ร่ำเริงแจ่มใสมี
ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
3.เด็กร้อยละ 98.02
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มำตรฐำนที่ 4,9
ตังบ่งชี้ 4.1,4.2,4.5

มำตรฐำนที่ 2,3,4
ตังบ่งชี้
2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,
4.2

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
4.เพื่อให้เด็กเล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
5.เพื่อให้เด็กสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
6.เพื่อให้เด็กมีควำมคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่ำงๆที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
7.เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของเด็กและ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ

8.เพื่อให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

4.เด็กร้อยละ 98.15
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้
5.เด็กร้อยละ 96.16
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
6.เด็กร้อยละ 91.40
มีควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
7.เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ
ร้อยละ 98.00

8.มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
9.เพื่อให้มีกำรจัด
โครงกำร กิจกรรม
พัฒนำเด็กให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยปรัชญำ
วิสัยทัศน์และจุดเน้น
กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
10.เพื่อให้เด็กมีควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
11.เพื่อให้เด็กไม่ละเลย
กำรทำควำมดีที่
สำมำรถทำได้
12.เพื่อให้เด็ก
รับผิดชอบต่อสังคม
13.เพื่อให้เด็กชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี กำร
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
14.เพื่อให้เด็กมีวินัย
รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่
ครู อำจำรย์
15.เพื่อให้เด็กประพฤติ
ตนตำมวัฒนธรรมไทย
และศำสนำที่ตนนับถือ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

9.มีกำรจัดโครงกำร
กิจกรรมพัฒนำเด็กให้
บรรลุตำมเป้ำหมำย
ปรัชญำ วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำร้อยละ
95.00
10.เด็กร้อยละ 93.43
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
11.เด็กร้อยละ 94.00
ไม่ละเลยกำรทำควำมดี
ที่สำมำรถทำได้
12.เด็กร้อยละ 93.65
รับผิดชอบต่อสังคม
13.เด็กร้อยละ 96.70
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
กำรเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
14.เด็กร้อยละ 94.18
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครู อำจำรย์
15.เด็กร้อยละ 98.94
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทย และ
ศำสนำที่ตนนับถือ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

16.เพื่อให้เด็กเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ และมีภรำดร
ภำพ

16.เด็กร้อยละ 92.00
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์ และมี
ภรำดรภำพ

17.เพื่อให้เด็กยึดมั่นสัจ
ธรรม
18.เพื่อให้เด็กมีควำม
วิริยะ อุตสำหะ
19.เพื่อกำรมั่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง

17.เด็กร้อยละ 94.00
ยึดมั่นสัจธรรม
18.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมวิริยะ อุตสำหะ
19.กำรมั่งเน้นนักเรียน
และผู้ปกครองร้อยละ
92.00
20.ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมในวงกว้ำงและ
กำรสนับสนุนชุมชนที่
สำคัญร้อยละ 93.00

20.เพื่อควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้ำงและกำร
สนับสนุนชุมชนที่
สำคัญ
21.เพื่อกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจและ
ควำมผูกพันธ์ของ
นักเรียนและผู้ปกครอง

22.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ในกำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต(ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบต่อ
สังคม)

21.มีกำรประเมินควำม
พึงพอใจและควำม
ผูกพันธ์ของนักเรียน
และผู้ปกครองร้อยละ
93.00
22.มีกำรพัฒนำผู้เรียน
ในกำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต ( ตำมคุณค่ำ
พระวำรสำร มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบ
ต่อสังคม )
ร้อยละ 92.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
23.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติ
24.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ
25.เพื่อจัดกำรศึกษำ
ให้บรรลุตำมทิศ
ทำงกำรจักกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
26.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
27.เพือ่ เสริมสร้ำงและ
ขยำยควำมร่วมมือ
ต่ำงๆ ทุกภำคส่วนทั้ง
ภำยในและภำยนอก
ประเทศเพื่อยกระดับ
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

23.มีกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
24.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
25.มีกำรจัดกำรศึกษำ
ให้บรรลุตำมทิศ
ทำงกำรจักกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
ร้อยละ 98.00
26.มีกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกลร้อยละ
94.00
27.มีกำรเสริมสร้ำง
และขยำยควำมร่วมมือ
ต่ำงๆ ทุกภำคส่วนทั้ง
ภำยในและภำยนอก
ประเทศเพื่อยกระดับ
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ร้อยละ 97.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมศำสนำ
วัฒนธรรมและประเพณี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำรดำเนิน
กิจกรรมศำสนำ
วัฒนธรรมและ
ประเพณี มีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อพัฒนำให้เด็ก
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินกิจกรรม
ศำสนำวัฒนธรรมและ
ประเพณี มีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 94.00
2.เด็กร้อยละ 98.94
ประพฤติตนตำม
วัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ตนนับถือ

3.เพื่อพัฒนำให้เด็ก
ไม่ละเลยกำรทำควำมดี
ที่สำมำรถทำได้
4.เพื่อกำรจัดกำร
ควำมรู้

3.เด็กร้อยละ 98.81
ไม่ละเลยกำรทำควำมดี
ที่สำมำรถทำได้
4.ดำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ร้อยละ 94.00

5.เพื่อกำรสร้ำง
บรรยำกำศในองค์กร
เพื่อส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
6.เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
กำรแสวงหำสัจธรรม
ของชีวิต มีวิริยะ
อุตสำหะ รับผิดชอบต่อ
สังคม

5.สร้ำงบรรยำกำศใน
องค์กรเพื่อส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรมร้อยละ
93.00
6.เด็กร้อยละ 94.00
แสวงหำสัจธรรมของ
ชีวิต มีวิริยะ อุตสำหะ
รับผิดชอบต่อสังคม

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่
1,2,3,4,5
ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
7.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รู้ เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
8.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
9.เพื่อเสริมสร้ำง
ผู้ร่วมงำนและเสริม
พลังเครือข่ำยเพื่อจัด
กำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต
10.เพื่อเคำรพต่อชุมชน
ของชีวิต
11.เพื่อพัฒนำเด็กให้มี
มำตรฐำนสำกล
12.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
13.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

7.ผู้ร่วมบริหำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ร้อยละ 94.00 รู้ เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
8.จัดกำรศึกษำ เพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
9.เสริมสร้ำงผู้ร่วมงำน
และเสริมพลังเครือข่ำย
เพื่อจัดกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตร้อยละ
93.00
10.เคำรพต่อชุมชน
ของชีวิตร้อยละ 93.00
11.เด็กร้อยละ 94.00
มีมำตรฐำนสำกล
12.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต ร้อยละ 93.00
13.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำระดับปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

14.เพื่อเสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นฯที่
ได้รับจำกกำรพัฒนำ
งำนสัมพันธ์ชุมชน
1.เพื่อพัฒนำเด็กให้ร่ำ 1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
-กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนำ เริงแจ่มใสมีควำมรู้สึกที่ 62 คน
เด็ก
ดีต่อตนเอง
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน
2.เพื่อพัฒนำให้เด็ก
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
4.เพื่อส่งเสริมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกว้ำงและกำร
สนับสนุนชุมชนที่
สำคัญ
5.เพื่อพัฒนำเด็กให้มี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

14.เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นฯที่
ได้รับจำกกำรพัฒนำ
ร้อยละ 93.00
1.เด็กร้อยละ 97.88
มำตรฐำนที่
ร่ำเริงแจ่มใสมี
1,2,3,5,7
ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4
2.เด็กร้อยละ 93.46
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่นร้อย
ละ 92.00
4.ส่งเสริมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกว้ำงและกำร
สนับสนุนชุมชนที่
สำคัญร้อยละ 90.00
5.เด็กร้อยละ 91.00 มี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนคณะกรรมกำร
นักเรียน

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำน
คณะกรรมกำรนักเรียน
มีควำมคล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
3.เพื่อให้เด็กควบคุม
อำรมณ์ตนเองได้
เหมำะสมกับวัย
4.เพื่อให้เด็กมีวินัยมี
ควำมรับผิดชอบเชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่
ครู
5.เพื่อให้เด็กเล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่ 2,3
คณะกรรมกำรนักเรียน ตังบ่งชี้
มีควำมคล่องตัว มี
2.2,2.3,3.1,3.3
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 91.00
2.เด็กร้อยละ 90.90
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
3.เด็กร้อยละ 90.90
ควบคุมอำรมณ์ตนเอง
ได้เหมำะสมกับวัย
4.เด็กร้อยละ 90.90
มีวินัยมีควำม
รับผิดชอบเชื่อฟังคำสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู
5.เด็กร้อยละ 100
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้
ผลสำเร็จ

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนำควำมโดดเด่นเฉพำะของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.เพื่อให้เด็กมีทักษะใน 1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
กำรสื่อสำร
62 คน
-กิจกรรม English is fun
2.นักเรียนระดับ
-กิจกรรม Cool Kids
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 90.22
มีทักษะทำงภำษำที่
เหมำะสมกับวัย

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำร English is
Alive

Camp
-กิจกรรม Morning
Program

2.เพื่อให้เด็กมีควำม
โดดเด่นเฉพำะของเด็ก
ฝ่ำยปฐมวัย

2.เด็กร้อยละ 93.00
มีควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของเด็กฝ่ำยปฐมวัย

3.เพื่อให้เด็กเกิด
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่
เกิดขึ้นจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
4.เพื่อให้เด็กเกิดทักษะ
ทำงภำษำที่เหมำะสม
ตำมวัย

3.เด็กร้อยละ 90.21
เกิดควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้นจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
4.เด็กร้อยละ 90.22
เกิดทักษะทำงภำษำ
ที่เหมำะสมตำมวัย

5.เพื่อให้เด็กมีควำมร่ำ
เริง แจ่มใส มีควำมรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง

5.เด็กร้อยละ 97.88
มีควำมร่ำเริง แจ่มใส
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
6.เด็กร้อยละ 94.47
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
7.เด็กร้อยละ 92.28
มีวิริยะอุตสำหะ

6.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
7.เพื่อให้เด็กมีวิริยะ
อุตสำหะ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,4,
ตังบ่งชี้

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
โครงกำร Junior
Robotic

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้ำงจำนวน
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 2
เครือข่ำยในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมำรถควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน เขตพื้นที่
จังหวัด ระดับภำคและ
ประเทศ
3.เพื่อพัฒนำควำมโดด
เด่นเฉพำะของเด็กฝ่ำย
ปฐมวัย
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจ
และรักกำรเรียนรู้
5.เพื่อให้มีควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดจำกประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้
6.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.สร้ำงจำนวน
มำตรฐำนที่ 4
เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 2 ตังบ่งชี้ 4.1,4.2,4.5
เครือข่ำยในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ
ร้อยละ 92.00
2.เด็กร้อยละ 86.00
มีควำมสำมำรถควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน เขตพื้นที่
จังหวัด ระดับภำคและ
ประเทศ
ผลสำเร็จ

3.เด็กร้อยละ 93.00
พัฒนำควำมโดดเด่น
เฉพำะของเด็ก
ฝ่ำยปฐมวัย
4.เด็กร้อยละ 97.47
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจ
และรักกำรเรียนรู้
5.เด็กร้อยละ 90.21
มีควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
6.เด็กร้อยละ 95.24
มีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

7.เพื่อเป็นพื้นฐำนใน
กำรเรียน Robotic

งำนบริหำรวิชำกำร
*โครงกำรเด็กวิทย์
คิดสนุก

1.เพื่อให้เด็กมี
พัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำเหมำะสมกับ
วัย
2.เพื่อพัฒนำควำมโดด
เด่นเฉพำะของเด็กฝ่ำย
ปฐมวัย
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
4.เพื่อให้เด็กมีควำมคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่ำงๆที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

7.เป็นพื้นฐำนในกำร
เรียน Robotic
ร้อยละ 94.00
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 95.24
มำตรฐำนที่ 4
มีพัฒนำกำรด้ำน
ตังบ่งชี้ 4.1,4.2,4.4
สติปัญญำเหมำะสมกับ
วัย
2.ร้อยละ 90.00 มีกำร
พัฒนำควำมโดดเด่น
เฉพำะของเด็กฝ่ำย
ปฐมวัย
3.เด็กร้อยละ 92.00
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
4.เด็กร้อยละ 90.21
มีควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประสบกำรณ์
5.เด็กร้อยละ 92.00
มีทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำรหนูน้อยอัจฉริยะ 1.เพื่อส่งเสริมกำรจัด
1.กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กำรศึกษำให้เด็กที่มี
2.กิจกรรมวันวิชำกำร
ควำมสำมำรถพิเศษ
2.เพื่อจัดให้มี
กระบวนกำรพัฒนำ
ทักษะสมองซีกขวำ
ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมรถตำมควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เพื่อให้มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจให้กับเด็กมี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย
5.เพื่อพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำให้เด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
ร้อยละ 93.00
2.เด็กร้อยละ 95.90
จัดให้มกระบวนกำร
พัฒนำทักษะสมองซีก
ขวำ ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมสำมำรถตำม
ควำมถนัดเฉพำะทำง
เป็นที่ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เด็กร้อยละ 97.62
มีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ
เหมำะสมกับวัย

5.ร้อยละ 93.00
มีกำรพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
6.เพื่อให้เด็กเลือกเรียน
และฝึกวิชำชีพตำม
ควำมถนัดและสนใจ
7.เพื่อให้มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเอง
8.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
9.เพื่อส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ให้ตอบสนองต่อควำม
ถนัดของผู้เรียน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

6.เด็กร้อยละ 93.00
เลือกเรียนและฝึก
วิชำชีพตำมควำมถนัด
และสนใจ
7.กำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเองร้อยละ 92.00
8.พัฒนำผู้เรียนให้มี
ผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
ร้อยละ 92.00
9.มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้ตอบสนอง
ต่อควำมถนัดของ
ผู้เรียนร้อยละ 93.50

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมกำรแสดง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำให้เด็กมี
ควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก

2.เพื่อพัฒนำให้เด็กชื่น
ชมศิลปะดนตรีกำร
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
3.เพื่อพัฒนำให้เด็กเล่น
และทำงำนร่วมกับผู้อื่น
4.เพื่อพัฒนำควำมโดด
เด่นเฉพำะของผู้เรียน
ระดับปฐมวัย

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 97.75
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก

2.เด็กร้อยละ 96.70
ชื่นชมศิลปะดนตรีกำร
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ
3.เด็กร้อยละ 98.15
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น
4.เด็กร้อยละ 93.00 มี
ควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่
1,2,3,5,7
ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนกีฬำ
-กิจกรรมเข็มแดงเกมส์
-กิจกรรมแข่งขันกีฬำ
อนุบำล

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนกีฬำมีควำม
คล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
–กรีฑำภำยในโรงเรียน
3.เพื่อให้ควำมร่วมมือ
ส่งนักกีฬำ-กรีฑำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน
ภำยนอกโรงเรียน
4.เพื่อส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันตำม
หนังสือเชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
5.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวตำมวัย
7.เพื่อให้เด็กร่ำเริง
แจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำนกีฬำมี มำตรฐำนที่
ควำมคล่องตัว
1,2,3,4,5,7
มีประสิทธิภำพและเกิด ตังบ่งชี้ 1-3,1-2,1ประสิทธิผล
5,5.8,7.5
ร้อยละ 90.00
2.จัดกิจกรรมกีฬำ –
กรีฑำภำยในโรงเรียน
ร้อยละ 93.00
3.ให้ควำมร่วมมือส่ง
นักกีฬำ-กรีฑำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันภำยนอก
โรงเรียนร้อยละ 87.00
4.ส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันตำมหนังสือ
เชิญจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ
ร้อยละ 95.00
5.เด็กร้อยละ 89.00
เข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์ครูและ
นักเรียนทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน
6.เด็กร้อยละ 94.97
มีทักษะกำรเคลื่อนไหว
ตำมวัย
7.เด็กร้อยละ 97.88
ร่ำเริงแจ่มใส
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
8.เพื่อให้เด็กสำมำรถ
เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้
9.เพื่อให้ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
11.เพื่อสร้ำงกำร
มุ่งเน้นนักเรียน
และผู้ปกครอง
12.เพื่อสร้ำงควำม
ผูกพันธ์ของนักเรียน
และผู้ปกครอง
13.เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

8.เด็กร้อยละ 92.00
สำมำรถเล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
9.ครูร้อยละ 94.00
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
10.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละ 92.00
11.ร้อยละ 91.00
สร้ำงกำรมุ่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง
12.ร้อยละ 92.00
สร้ำงควำมผูกพันธ์ของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
13.ร้อยละ 94.00
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
14.ร้อยละ 93.00
จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
15.ร้อยละ 91.00
พัฒนำผู้เรียนให้มี
มำตรฐำนสำกล

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
16.เพื่อกำรจัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
17.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

16.ร้อยละ 93.00 จัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
17.ร้อยละ 94.00
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนำสื่อ / เทคโนโลยีเพื่อรองรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูเข้ำใจ
ปรัชญำ หลักกำรและ
ธรรมชำติของกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
2.เพื่อให้ครูมีวุฒิและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในด้ำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
ผลสำเร็จ
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.ครูเข้ำใจปรัชญำ
มำตรฐำนที่ 5
หลักกำรและธรรมชำติ ตังบ่งชี้ 5.1,5.9
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีวุฒิและควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำน
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 97.40

กลยุทธ์ที่ 2.5 จัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำเด็กตำมกำรเรียนรู้แบบ BBl. (Brain-based Learning )
สนองมำตรฐำน
เป้ำหมำย
ผลสำเร็จ
แผนงำน/โครงกำร/
กำรศึกษำของ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมำณและ
(เชิงปริมำณและ
กิจกรรม
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
งำนหลักสูตำกำรสอน
1.เพื่อให้กำร
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
-กิจกรรมบริหำรหลักสูตร ดำเนินงำนหลักสูตร
62 คน
หลักสูตรกำรสอน
1,2,3,4,5,7
กำรสอน มีควำม
2.นักเรียนระดับ
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
คล่องตัว มี
ปฐมวัย 750 คน
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.3,3.4,4.1,4.2,4.3,
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
4.4,5.1,5.2,7.1,7.3
ประสิทธิผล
ร้อยละ 93.00
2.เพื่อให้ครูมีควำมรู้
2.ครูมีควำมรู้ควำม
ควำมเข้ำใจปรัชญำ
เข้ำใจปรัชญำหลักกำร
หลักกำรและธรรมชำติ
และธรรมชำติของกำร
ของกำรจัดกำรศึกษำ
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
ปฐมวัยและสำมำรถ
และสำมำรถนำไป
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กำรจัดประสบกำรณ์
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
3.เพื่อให้ครูมีกำรจัดทำ
ครูจัดทำแผนกำรจัด
แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
ประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและ
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถจัด
สำมำรถจัด
ประสบกำรณ์กำร
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำม
สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ร้อยละ 95.00
4.เพื่อให้มีหลักสูตร
4.ฝ่ำยปฐมวัย
กำรศึกษำปฐมวัยของ
มีหลักสูตรกำรศึกษำ
สถำนศึกษำและนำสู่
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
ประสิทธิภำพ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 95.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
6.เพือ่ จัดกำรศึกษำที่
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษย์ชนสิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ
7.เพื่อจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
8.เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียน
มีมำตรฐำนสำกล
9.เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียงมำตำ
ฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำม
ตระหนักและควำม
เข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 94.00
6.จัดกำรศึกษำที่เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
ร้อยละ 93.00
7.จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ปลุกฝังเด็ก
ให้เคำรพและเอำใจใส่
ต่อชุมชนของชีวิต
ร้อยละ 94.00
8.พัฒนำให้ผู้เรียนมี
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
9.จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตำฐำน
สำกล
ร้อยละ 95.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
10.เพื่อเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
11.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
12.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต
14.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

10.เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิตสำธำรณะในกำร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในมิติต่ำงๆ
ร้อยละ 94.00
11.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
12.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
13.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
14.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำรหนูน้อยอัจฉริยะ 1.เพื่อส่งเสริมกำรจัด
1.กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กำรศึกษำให้เด็กที่มี
2.กิจกรรมวันวิชำกำร
ควำมสำมำรถพิเศษ
2.เพื่อจัดให้มี
กระบวนกำรพัฒนำ
ทักษะสมองซีกขวำ
ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมรถตำมควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เพื่อให้มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจให้กับเด็กมี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำให้เด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
ร้อยละ 93.00
2.เด็กร้อยละ 95.90
จัดให้มกระบวนกำร
พัฒนำทักษะสมองซีก
ขวำ ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมสำมำรถตำม
ควำมถนัดเฉพำะทำง
เป็นที่ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เด็กร้อยละ 97.62
มีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ
เหมำะสมกับวัย

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,4
ตังบ่งชี้

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เพื่อให้เด็กเลือกเรียน
และฝึกวิชำชีพตำม
ควำมถนัดและสนใจ
7.เพื่อให้มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเอง
8.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
9.เพื่อส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ให้ตอบสนองต่อควำม
ถนัดของผู้เรียน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.ร้อยละ 93.00
มีกำรพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เด็กร้อยละ 93.00
เลือกเรียนและฝึก
วิชำชีพตำมควำมถนัด
และสนใจ
7.กำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเองร้อยละ 92.00
8.พัฒนำผู้เรียนให้มี
ผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
ร้อยละ 92.00
9.มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้ตอบสนอง
ต่อควำมถนัดของ
ผู้เรียนร้อยละ 93.50

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนอำคำรสถำนที่
-กิจกรรมรักชีวิต
รักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนอำคำร
สถำนที่มีควำมคล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวตำมวัย
3.เพื่อให้เด็กมีวินัยมี
ควำมรับผิดชอบเชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่
ครูอำจำรย์
4.เพื่อให้เด็กมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
5.เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดกำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ
6.เพื่อจัดสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก
เพื่อพัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำน
7.เพื่อจัดบรรยำกำศ
และสภำพแวดล้อม
ตำมกฎบัตรกำรศึกษำ
มงฟอร์ต

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินงำน
อำคำรสถำนที่มีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 92.00
2.เด็กร้อยละ 94.97
มีทักษะกำรเคลื่อนไหว
ตำมวัย
3.เด็กร้อยละ94.18มี
วินัยมีควำมรับผิดชอบ
เชื่อฟังคำสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอำจำรย์
4.เด็กร้อยละ 96.65
มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม
5.ร้อยละ 90.00
จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ
6.ร้อยละ 94.00 จัดสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก
เพื่อพัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำน
7.ร้อยละ 93.00
จัดบรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อม ตำม
กฎบัตรกำรศึกษำมง
ฟอร์ต

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่
1,3,4,5,7
ตังบ่งชี้
1.2,3.1,4.3,5.7,7.5

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
8.เพื่อสร้ำงควำมผำสุก
ของสังคมในวงกว้ำง
9.เพื่อจัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมเพื่อสันติ
10.เพื่อเสริมสร้ำง
ผู้ร่วมงำนและเสริม
พลังเครือข่ำยเพื่อจัด
กำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
11.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

8.ร้อยละ 94.00
สร้ำงควำมผำสุกของ
สังคมในวงกว้ำง
9. ร้อยละ 93.00
จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำม
ยุติธรรมเพื่อสันติ
10.ร้อยละ 92.00
เสริมสร้ำงผู้ร่วมงำน
และเสริมพลังเครือข่ำย
เพื่อจัดกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ต
11.ร้อยละ 94.00 จัด
กำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
แบบเรียนและจัดแหล่ง
เรียนรู้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกเพื่อ
พัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำน

งำนแหล่งเรียนรู้
1.เพื่อจัด
-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
สภำพแวดล้อมให้เด็ก
-กิจกรรมหนูน้อยอำเซียน สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
2.เพื่อจัด
สภำพแวดล้อมให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ
3.เพื่อพัฒนำเด็กให้มี
ควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
4.เพื่อพัฒนำ
สภำพแวดล้อมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวกเพื่อพัฒนำเด็ก
อย่ำงรอบด้ำน
ร้อยละ 91.00

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
ร้อยละ 92.00
2.มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้เกิด
กำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ
ร้อยละ 93.00
3.มีกำรพัฒนำเด็กให้
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออกร้อยละ
97.62
4.พัฒนำ
สภำพแวดล้อมให้เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถำมอย่ำงตั้งใจและ
รักกำรเรียนรู้
ร้อยละ 98.68

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 7
ตังบ่งชี้ 7.5

มำตรฐำนที่ 2,4,5,7
ตังบ่งชี้
2.2,4.1,4.2,4.3,5.7

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อพัฒนำ
สภำพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
6.เพื่อพัฒนำ
สภำพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
ทำงภำษำที่เหมำะสม
กับวัย
7.จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติ
8.เพื่อเคำรพต่อชุมชน
ของชีวิต
9.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีมำตรฐำนสำกล
10.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.พัฒนำ
สภำพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิด
จำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ร้อยละ 90.21
6.พัฒนำ
สภำพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
ทำงภำษำที่เหมำะสม
กับวัยร้อยละ 94.00
7.มีจัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
8.มีกำรส่งเสริมกำร
เคำรพต่อชุมชนของ
ชีวิตร้อยละ 93.00
9.มีกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
10.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.เพื่อจัดกำรศึกษำ
ให้บรรลุตำมทิศ
ทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
12.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำฝ่ำย
ปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
โครงกำรจัดซื้อของเล่น 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก นักเรียนชั้นอนุบำล 2
และสื่อกำรเรียนกำรสอน เกิดควำมคิดรวบยอด และชั้นอนุบำล 3
CEP
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่
CEP จำนวน 60 คน
เกิดขึ้นจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เกิดทักษะทำงภำษำ
ที่เหมำะสมกับวัย
3.เพื่อจัดสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกเพื่อ
พัฒนำเด็กอย่ำงรอบ
ด้ำน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

11.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00
12.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำฝ่ำยปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
1.เด็กร้อยละ 90.21
มำตรฐำนที่ 4,7
เกิดควำมคิดรวบยอด ตังบ่งชี้ 4.2,4.3,5.7
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
2.เด็กร้อยละ 96.56
เกิดทักษะทำงภำษำ
ที่เหมำะสมกับวัย
3.เพื่อจัดสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกเพื่อ
พัฒนำเด็กอย่ำงรอบ
ด้ำนร้อยละ 94.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงกำรหนูน้อยอัจฉริยะ 1.เพื่อส่งเสริมกำรจัด
1.กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กำรศึกษำให้เด็กที่มี
2.กิจกรรมวันวิชำกำร
ควำมสำมำรถพิเศษ
2.เพื่อจัดให้มี
กระบวนกำรพัฒนำ
ทักษะสมองซีกขวำ
ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมสำมรถตำมควำม
ถนัดเฉพำะทำงเป็นที่
ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เพื่อให้มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจให้กับเด็กมี
พัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำให้เด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
ร้อยละ 93.00
2.เด็กร้อยละ 95.90
จัดให้มกระบวนกำร
พัฒนำทักษะสมองซีก
ขวำ ในกำรพัฒนำ
จินตนำกำร อำรมณ์
และมิติในกำร
สร้ำงสรรค์ของตน
ต่อชีวิต
3.เด็กร้อยละ 92.00
มีควำมสำมำรถตำม
ควำมถนัดเฉพำะทำง
เป็นที่ประจักษ์สำมำรถ
แข่งขันในระดับกลุ่ม
เอกชน,เขตพื้นที่,
จังหวัด,ระดับภำค
และประเทศ
4.เด็กร้อยละ 97.62
มีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ
เหมำะสมกับวัย

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,4
ตังบ่งชี้

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
5.เพื่อพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เพื่อให้เด็กเลือกเรียน
และฝึกวิชำชีพตำม
ควำมถนัดและสนใจ
7.เพื่อให้มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเอง
8.เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
มีผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
9.เพื่อส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ให้ตอบสนองต่อควำม
ถนัดของผู้เรียน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

5.ร้อยละ 93.00
มีกำรพัฒนำโรงเรียน
ให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.เด็กร้อยละ 93.00
เลือกเรียนและฝึก
วิชำชีพตำมควำมถนัด
และสนใจ
7.กำรจัด
สภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยะภำพของ
ตนเองร้อยละ 92.00
8.พัฒนำผู้เรียนให้มี
ผลงำนกำรประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์และ
ออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวที
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
ร้อยละ 92.00
9.มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้ตอบสนอง
ต่อควำมถนัดของ
ผู้เรียนร้อยละ 93.50

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรระดับปฐมวัยสู่ควำมเป็นเลิศ
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนบริหำรฝ่ำยปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนบริหำร
ฝ่ำยปฐมวัยมีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ผู้บริหำรเข้ำใจ
ปรัชญำและหลักกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
3.เพื่อให้ผู้บริหำร
มีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้นำ
และควำมคิดริเริ่มที่
เน้นกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย
4.เพื่อให้ผู้บริหำรใช้
หลักกำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
กำรประเมินผลหรือ
กำรวิจัยเป็นฐำนคิด
ทั้งด้ำนวิชำกำรและ
กำรจัดกำร
5.เพื่อใช้ผู้บริหำร
สำมำรถบริหำรจัด
กำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่กำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติกำร

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.ร้อยละ 92.00
กำรดำเนินงำนบริหำร
ฝ่ำยปฐมวัยมีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2. ผู้บริหำรร้อยละ
93.00 เข้ำใจปรัชญำ
และหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
3. ผู้บริหำรร้อยละ
92.00 มีวิสัยทัศน์
ภำวะผู้นำและควำมคิด
ริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัย
4.ผู้บริหำรร้อยละ
94.00 ใช้หลักกำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลกำร
ประเมินผลหรือกำร
วิจัยเป็นฐำนคิด
ทั้งด้ำนวิชำกำรและ
กำรจัดกำร
5.ผู้บริหำรร้อยละ
95.00 สำมำรถบริหำร
จัดกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่กำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติกำร

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 6 , 11
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1, 6.2,
6.3,6.4, 6.5,
6.6,11.1, 11.2

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
6.เพื่อให้ผู้บริหำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ
7.เพื่อให้ผู้บริหำร
ให้คำแนะนำคำปรึกษำ
ทำงวิชำกำรและเอำใจ
ใส่กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ
8.เพื่อจัดโครงกำร
กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตำมนโยบำย
เกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
9.เพื่อผลกำร
ดำเนินงำนบรรลุ
เป้ำหมำย
10.เพื่อกำรนำองค์กร
11.เพื่อกำรสร้ำง
องค์กรที่ยั่งยืน
12.เพื่อพัฒนำภรำดำ
และครูให้มีควำม
เชี่ยวชำญในกำร
บริหำรจัดกำร
กำรศึกษำอย่ำงมี
มำตรฐำน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

6.ผู้บริหำรร้อยละ
94.00 ส่งเสริม
และพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ
7.ผู้บริหำรร้อยละ
94.00 ให้คำแนะนำ
คำปรึกษำทำงวิชำกำร
และเอำใจใส่กำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยเต็ม
ศักยภำพและเต็มเวลำ
8.ร้อยละ 93.00 จัด
โครงกำรกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตำม
นโยบำยเกี่ยวกับกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
9.ร้อยละ 94.00 ผล
กำรดำเนินงำนบรรลุ
เป้ำหมำย
10.กำรนำองค์กร
ร้อยละ 92.00
11.กำรสร้ำงองค์กรที่
ยั่งยืนร้อยละ 93.00
12.ร้อยละ 94.00
พัฒนำภรำดำและครู
ให้มีควำมเชี่ยวชำญใน
กำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำอย่ำงมี
มำตรฐำน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
13.เพื่อพัฒนำระบบ
กำรบริหำรโรงเรียนสู่
ควำมเป็นเลิศ
14.เพื่อจัดกำรศึกษำ
ให้บรรลุตำมทิศ
ทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
15.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล
16.เพือ่ เสริมสร้ำง
ระบบบริหำรจัดกำร
ระดับปฐมวัยอย่ำงมี
มำตรฐำน
17.เพื่อเสริมสร้ำง
ให้บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนเผยแพร่
ควำมรู้นวัตกรรมและ
ขยำยเครือข่ำยควำม
ร่วมมือต่ำงๆ กับทุก
ภำคส่วนทั้งภำยในหรือ
ภำยนอกประเทศเพื่อ
ยกระดับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

13ร้อยละ 93.00
พัฒนำระบบกำร
บริหำรโรงเรียนสู่ควำม
เป็นเลิศ
14.ร้อยละ 93.00
จัดกำรศึกษำให้บรรลุ
ตำมทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
15.ร้อยละ 94.00
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนสำกล
16.ร้อยละ 93.00
เสริมสร้ำงระบบ
บริหำรจัดกำรระดับ
ปฐมวัยอย่ำงมี
มำตรฐำน
17.ร้อยละ 93.00
เสริมสร้ำงให้บุคลำกรมี
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและขยำย
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ต่ำงๆ กับทุกภำคส่วน
ทั้งภำยในหรือภำยนอก
ประเทศเพื่อยกระดับ
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนบริหำรวิชำกำร

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนบริหำร
วิชำกำร มีควำม
คล่องตัว มี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อใช้หลักกำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลกำร
ประเมินผลหรือกำร
วิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำน
วิชำกำรและกำร
จัดกำร
3.เพื่อสำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติกำร
4.เพื่อให้มีกำรรวบรวม
ข้อมูลให้ผู้บริหำรให้
คำแนะนำคำปรึกษำ
ทำงวิชำกำรและเอำใจ
ใส่กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ
5.เพื่อให้เด็กผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจผล
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.กำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่
บริหำรวิชำกำร
2,4,5,6,7,9
มีควำมคล่องตัว
ตังบ่งชี้
มีประสิทธิภำพและเกิด 2.4,4.2,4.5,5.1,5.4,
ประสิทธิผล
5.9,7.5,6.3,6.4,6.6,
ร้อยละ 95.00
6.7,7.2,9.2
2.ใช้หลักกำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลกำร
ประเมินผลหรือกำร
วิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำน
วิชำกำรและกำร
จัดกำรร้อยละ 94.00
3.สำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติกำร
ร้อยละ 95.00
4.มีกำรรวบรวมข้อมูล
ให้ผู้บริหำรให้
คำแนะนำคำปรึกษำ
ทำงวิชำกำรและเอำใจ
ใส่กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ
ร้อยละ 94.00
5.เด็กผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยร้อยละ 97.40
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
6.เพื่อให้มีระบบและ
กลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ำยตระหนักและ
เข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย
7.เพื่อให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
8.เพื่อให้เด็กชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี
กำรเคลื่อนไหว
และรักธรรมชำติ
9.เพื่อให้เด็กมีควำมคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่ำงๆ ที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
10.เพื่อให้เด็กมี
จินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

6.มีระบบและกลไกให้
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำย
ตระหนักและเข้ำใจกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 93.00
7.มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภำยใน
สถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับ
ครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 93.00
8.เด็กชื่นชมศิลปะ
ดนตรี กำรเคลื่อนไหว
และรักธรรมชำติ
ร้อยละ 96.70
9.เด็กมีควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดจำกประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ ร้อยละ
90.21
10.เด็กมีจินตนำกำร
และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ร้อยละ
95.90

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
11.เพื่อให้ครูเข้ำใจ
ปรัชญำ หลักกำรและ
ธรรมชำติของกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
12.เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก
13.เพื่อให้ครูมีวุฒิและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในด้ำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย
14.เพื่อให้มีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกเพื่อ
พัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำน
15.เพื่อจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติ
16.เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีมำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

11.ครูเข้ำใจปรัชญำ
หลักกำรและธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
12.ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก
ร้อยละ 95.00
13.ครูมีวุฒิและควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำน
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 97.40
14.มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวกเพื่อพัฒนำเด็ก
อย่ำงรอบด้ำน
ร้อยละ 91.00
15.จัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษย์ชน
สิทธิเด็กควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00
16.พัฒนำผู้เรียนให้มี
มำตรฐำนสำกลร้อยละ
94.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
17.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล
18.เพื่อพัฒนำสื่อ/
เทคโนโลยีเพื่อรองรับ
กำรเรียนรู้ยุด
Digital Age

19.เพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำ
ผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBl. (Brainbased Learning )
20.เพื่อพัฒนำระบบ
กำรบริหำรโรงเรียนสู่
ควำมเป็นเลิศ
21.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ
22.เพื่อจัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ต

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

17.จัดกำรเรียนกำร
สอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 95.00
18.พัฒนำสื่อ/
เทคโนโลยีเพื่อรองรับ
กำรเรียนรู้ยุด
Digital Age
ร้อยละ 93.00
19.จัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียน
ตำมกำรเรียนรู้แบบ
BBl. (Brain-based
Learning )
ร้อยละ 94.00
20.พัฒนำระบบกำร
บริหำรโรงเรียนสู่ควำม
เป็นเลิศร้อยละ 93.00
21.ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร/
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
22.จัดกำรศึกษำให้
บรรลุตำมทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนว
มงฟอร์ตร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
23.เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยให้มี
มำตรฐำนสำกล
24.เพื่อเสริมสร้ำง
ระบบกำรบริหำร
จัดกำรระดับปฐมวัย
อย่ำงมีมำตรฐำน
25.เพื่อเสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยน และ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ
ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

23.ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำระดับปฐมวัย
ให้มีมำตรฐำนสำกล
ร้อยละ 94.00
24.เสริมสร้ำงระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ระดับปฐมวัยอย่ำงมี
มำตรฐำน
ร้อยละ 93.00
25.เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยน และ
เผยแพร่ควำมรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ
ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ
ร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

งำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนบริหำร
กิจกำรนักเรียนมีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อให้ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
3.เพื่อให้ผู้บริหำรเข้ำใจ
ปรัชญำและหลักกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
4.เพื่อให้ผู้บริหำรมี
วิสัยทัศน์ ภำวะผู้นำ
และควำมคิดริเริ่มที่
เน้นกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย
5.เพื่อให้ผู้บริหำร
สำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่กำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติกำร
6.เพื่อให้ผู้บริหำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.ร้อยละ 92.00 กำร มำตรฐำนที่ 6,11
ดำเนินงำนบริหำร
ตัวบ่งชี้หลัก 6.1,
กิจกำรนักเรียนมีควำม 6.2,6.4,6.5,6.6,11.1
,11.2
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.ครูร้อยละ 94.00
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง
3.ผู้บริหำรร้อยละ
93.00 เข้ำใจปรัชญำ
และหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
4. ผู้บริหำรร้อยละ
92.00 มีวิสัยทัศน์
ภำวะผู้นำและควำมคิด
ริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัย
5.ผู้บริหำรร้อยละ
95.00 สำมำรถ
บริหำรจัดกำร
กำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่กำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติกำร
6. ผู้บริหำรร้อยละ
94.00 ส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
7.เพื่อกำรนำองค์กร
8.เพื่อพัฒนำวิสัยทัศน์
ค่ำนิยม และพันธกิจ

9.เพื่อกำรส่งเสริมกำร
ประพฤติปฏิบัติตำม
กฎหมำยและมี
จริยธรรม
10.เพื่อกำรสร้ำง
องค์กรที่ยั่งยืน
11.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครูบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้เข้ำใจและ
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมใน
แนวมงฟอร์ต
12.เพื่อเสริมสร้ำง
ผู้ร่วมงำนและเสริม
พลังเครือข่ำยเพื่อจัด
กำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต
13.เพื่อพัฒนำระบบ
กำรบริหำรโรงเรียนสู่
ควำมเป็นเลิศ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

7. ร้อยละ 92.00 กำร
นำองค์กร
8.ร้อยละ 93.00
พัฒนำวิสัยทัศน์
ค่ำนิยม
และพันธกิจ
9.ร้อยละ 91.00 กำร
ส่งเสริมกำรประพฤติ
ปฏิบัติตำมกฎหมำย
และมีจริยธรรม
10.ร้อยละ 93.00
กำรสร้ำงองค์กรที่
ยั่งยืน
11.ร้อยละ 94.00
พัฒนำผู้ร่วมบริหำร
ครูบุคลำกรทำง
กำรศึกษำให้มีควำมรู้
เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
12.ร้อยละ 93.00
เสริมสร้ำงผู้ร่วมงำน
และเสริมพลังเครือข่ำย
เพื่อจัดกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต
13.ร้อยละ 93.00
พัฒนำระบบกำร
บริหำรโรงเรียนสู่ควำม
เป็นเลิศ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนบริหำรงำนธุรกำร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนธุรกำร มี
ควำมคล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชน และท้องถิ่น
3.เพื่อกำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ์
4.เพื่อกำรมุ่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง
5.เพื่อกำรจัดสรร
ทรัพยำกร
6.เพื่อกำรแสดงควำม
คิดเห็นของนักเรียน
และผู้ปกครอง
7.เพื่อกำรรับฟัง
นักเรียนและผู้ปกครอง
8.เพื่อจัดสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกเพื่อ
พัฒนำเด็กอย่ำงรอบ
ด้ำน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1. กำรดำเนินงำน
ธุรกำร มีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 92.00
2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชน และท้องถิ่น
ร้อยละ 92.00
3. ร้อยละ 93.00
มีกำรวำงแผนเชิงกล
ยุทธ์
4. ร้อยละ 95.00
มุ่งเน้นนักเรียนและ
ผู้ปกครอง
5. ร้อยละ 94.00
มีกำรจัดสรรทรัพยำกร
6. ร้อยละ 93.00
แสดงควำมคิดเห็นของ
นักเรียน
และผู้ปกครอง
7. ร้อยละ 94.00
รับฟังนักเรียนและ
ปกครอง
8. ร้อยละ 90.00 จัด
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
เพื่อพัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 7
ตัวบ่งชี่ที่หลัก 7.1 ,
7.2 , 7.3 , 7.4 ,7.5
,7.6

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
9.เพื่อจัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
10.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
11.เพื่อเสริมสร้ำง
ระบบกำรบริหำร
จัดกำรระดับปฐมวัย
อย่ำงมีมำตรฐำน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

9. ร้อยละ 93.00
จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
10. ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กรร้อย
ละ 90.00
11. เสริมสร้ำงระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ระดับปฐมวัยอย่ำงมี
มำตรฐำน ร้อยละ
93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1.เพื่อให้เด็กมีควำม
-กิจกรรมหนูน้อยอำสำ
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
2.เพื่อให้เด็กมีควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.เพื่อให้เด็กรับผิดชอบ
ต่อสังคม
4.เพื่อควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ในวงกว้ำงและกำร
สนับสนุนชุมชนที่
สำคัญ
5.เพื่อจัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรเคำรพศักดิ์
ของควำมเป็นมนุษย์
สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
ควำมยุติธรรมและสันติ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 98.02
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
2.เด็กร้อยละ 93.43
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.เด็กร้อยละ 93.65
รับผิดชอบต่อสังคม
4.ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมในวงกว้ำงและ
กำรสนับสนุนชุมชนที่
สำคัญร้อยละ 93.00
5.มีกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ
ศักดิ์ของควำมเป็น
มนุษย์สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม
และสันติร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,3,4
ตังบ่งชี้
2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,
4.2

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูเข้ำใจ
ปรัชญำ หลักกำรและ
ธรรมชำติของกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
2.เพื่อให้ครูมีวุฒิและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในด้ำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.ครูเข้ำใจปรัชญำ
มำตรฐำนที่ 5
หลักกำรและธรรมชำติ ตังบ่งชี้ 5.1,5.9
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีวุฒิและควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำน
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 97.40
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
โครงกำร English is
Alive
-กิจกรรม English is
fun
-กิจกรรม Cool Kids
Camp
-กิจกรรม Morning
Program

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.เพื่อให้เด็กมีทักษะใน 1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
กำรสื่อสำร
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.เด็กร้อยละ 90.22
มีทักษะทำงภำษำที่
เหมำะสมกับวัย

2.เพื่อให้เด็กมีควำม
โดดเด่นเฉพำะของเด็ก
ฝ่ำยปฐมวัย

2.เด็กร้อยละ 93.00
มีควำมโดดเด่นเฉพำะ
ของเด็กฝ่ำยปฐมวัย

3.เพื่อให้เด็กเกิด
ควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่
เกิดขึ้นจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
4.เพื่อให้เด็กเกิดทักษะ
ทำงภำษำที่เหมำะสม
ตำมวัย

3.เด็กร้อยละ 90.21
เกิดควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้นจำก
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้
4.เด็กร้อยละ 90.22
เกิดทักษะทำงภำษำ
ที่เหมำะสมตำมวัย

5.เพื่อให้เด็กมีควำมร่ำ
เริง แจ่มใส มีควำมรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง

5.เด็กร้อยละ 97.88
มีควำมร่ำเริง แจ่มใส
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
6.เด็กร้อยละ 94.47
มีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
7.เด็กร้อยละ 92.28
มีวิริยะอุตสำหะ

วัตถุประสงค์

6.เพื่อให้เด็กมีควำม
มั่นใจและกล้ำ
แสดงออก
7.เพื่อให้เด็กมีวิริยะ
อุตสำหะ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 2,4,
ตังบ่งชี้

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนำระบบบริหำรฝ่ำยปฐมวัยให้สำมำรถกำกับ ติดตำมและพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เกิดประสิทธิผล
สนองมำตรฐำน
เป้ำหมำย
ผลสำเร็จ
แผนงำน/โครงกำร/
กำรศึกษำของ
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมำณและ
(เชิงปริมำณและ
กิจกรรม
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
งำนบริหำรวิชำกำร
1.เพื่อให้ครูเข้ำใจ
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
1.ครูเข้ำใจปรัชญำ
มำตรฐำนที่ 5
-กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร ปรัชญำ หลักกำรและ 62 คน
หลักกำรและธรรมชำติ ตังบ่งชี้ 5.1,5.9
ธรรมชำติของกำรจัด
ของกำรจัดกำรศึกษำ
กำรศึกษำปฐมวัยและ
ปฐมวัยและสำมำรถ
สำมำรถนำมำ
นำมำประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กำรจัดประสบกำรณ์
ประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
2.เพื่อให้ครูมีวุฒิและ
2.ครูมีวุฒิและควำมรู้
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ควำมสำมำรถในด้ำน
ในด้ำนกำรศึกษำ
กำรศึกษำปฐมวัย
ปฐมวัย
ร้อยละ 97.40

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนธุรกำร
-กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
กำรเรียนปฐมวัย
-กิจกรรมเตรียมประเมิน
ศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่
-กิจกรรมประชำสัมพันธ์
และป้ำยนิเทศ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนธุรกำร มี
ควำมคล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล

2.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชน และท้องถิ่น
3.เพื่อกำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ์
4.เพื่อกำรมุ่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง
5.เพื่อกำรจัดสรร
ทรัพยำกร
6.เพื่อกำรแสดงควำม
คิดเห็นของนักเรียน
และผู้ปกครอง
7.เพื่อกำรรับฟัง
นักเรียนและผู้ปกครอง
8.เพื่อจัดสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกเพื่อ
พัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1. กำรดำเนินงำน
ธุรกำร มีควำม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 92.00
2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชน และท้องถิ่น
ร้อยละ 92.00
3. ร้อยละ 93.00
มีกำรวำงแผนเชิงกล
ยุทธ์
4. ร้อยละ 95.00
มุ่งเน้นนักเรียนและ
ผู้ปกครอง
5. ร้อยละ 94.00
มีกำรจัดสรรทรัพยำกร
6. ร้อยละ 93.00
แสดงควำมคิดเห็นของ
นักเรียน
และผู้ปกครอง
7. ร้อยละ 94.00
รับฟังนักเรียนและ
ปกครอง
8. ร้อยละ 90.00 จัด
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
เพื่อพัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 7
ตัวบ่งชี่ที่หลัก 7.1 ,
7.2 , 7.3 , 7.4 ,7.5
,7.6

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
9.เพื่อจัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
10.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
11.เพื่อเสริมสร้ำง
ระบบกำรบริหำร
จัดกำรระดับปฐมวัย
อย่ำงมีมำตรฐำน

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

9. ร้อยละ 93.00
จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
10. ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กรร้อย
ละ 90.00
11. เสริมสร้ำงระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ระดับปฐมวัยอย่ำงมี
มำตรฐำน ร้อยละ
93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำฝ่ำยปฐมวัยให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูเข้ำใจ
ปรัชญำ หลักกำรและ
ธรรมชำติของกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
2.เพื่อให้ครูมีวุฒิและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในด้ำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน

สนองมำตรฐำน
ผลสำเร็จ
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.ครูเข้ำใจปรัชญำ
มำตรฐำนที่ 5
หลักกำรและธรรมชำติ ตังบ่งชี้ 5.1,5.9
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีวุฒิและควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำน
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 97.40

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งำนสวัสดิภำพ
1.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
-กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
2.เพื่อกำรมุ่งเน้นกำร
ปฏิบัติกำร
3.เพื่อพัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมรู้
เข้ำใจ และปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต
4.เพื่อกำรพัฒนำระบบ
บริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ และวัฒนธรรม
องค์กร
5.เพื่อขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
6.เพื่อเสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนเผยแพร่
ควำมรู้นวัตกรรมและ
อื่นๆที่ได้รับจำกกำร
พัฒนำ

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละ 91.00
2.กำรมุ่งเน้นกำร
ปฏิบัติกำร
ร้อยละ 93.00
3.พัฒนำผู้ร่วมบริหำร
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมรู้เข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ในแนวมงฟอร์ต
ร้อยละ 94.00
4.กำรพัฒนำระบบ
บริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ และวัฒนธรรม
องค์กรร้อยละ 90.00
5.ขยำยเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับองค์กร
หน่วยงำนต่ำงๆ
ร้อยละ 92.00
6.เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนเผยแพร่
ควำมรู้นวัตกรรมและ
อื่นๆที่ได้รับจำกกำร
พัฒนำร้อยละ 93.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 5
ตังบ่งชี้ 5.11

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน สมำคมฯ และองค์กรต่ำงๆ
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.เพื่อให้ครูเข้ำใจ
ปรัชญำ หลักกำรและ
ธรรมชำติของกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
2.เพื่อให้ครูมีวุฒิและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในด้ำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย
3.เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน

งำนบริหำรวิชำกำร
4.เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
-กิจกรรมประกวดผลิตสื่อ เทคโนโลยีที่เหมำะสม
กำรสอน
สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน

งำนบริหำรวิชำกำร
-กิจกรรมผลิตสื่อ
นวัตกรรม

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน

สนองมำตรฐำน
ผลสำเร็จ
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.ครูเข้ำใจปรัชญำ
มำตรฐำนที่ 5
หลักกำรและธรรมชำติ ตังบ่งชี้ 5.1,5.9
ของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถ
นำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์
ร้อยละ 93.00
2.ครูมีวุฒิและควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำน
กำรศึกษำปฐมวัย
ร้อยละ 97.40
3.ครูใช้สื่อและ
มำตรฐำนที่ 5
เทคโนโลยีที่เหมำะสม ตังบ่งชี้ 5.4
สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก
ร้อยละ 95.00
4.ครูใช้สื่อและ
มำตรฐำนที่ 5
เทคโนโลยีที่เหมำะสม ตังบ่งชี้ 5.4
สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก
ร้อยละ 95.00

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์

งำนสัมพันธ์ชุมชน
1.เพื่อพัฒนำเด็กให้ร่ำ
-กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนำ เริงแจ่มใสมีควำมรู้สึกที่
เด็กเล็ก
ดีต่อตนเอง
-กิจกรรมสำยรักนอกรั้ว

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

2.เพื่อพัฒนำให้เด็ก
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น

งำนสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมสำยรักนอกรั้ว

4.เพื่อส่งเสริมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกว้ำงและกำร
สนับสนุนชุมชนที่
สำคัญ
5.เพื่อพัฒนำเด็กให้
มีพัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย
6.เพื่อส่งเสริมให้ครู
1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 62 คน
และผู้ปกครอง
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
(เชิงปริมำณและ
สถำนศึกษำ
คุณภำพ)
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
1.เด็กร้อยละ 97.88
มำตรฐำนที่
ร่ำเริงแจ่มใสมี
1,2,3,4,5
ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4
2.เด็กร้อยละ 93.46
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่นร้อย
ละ 92.00
4.ส่งเสริมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกว้ำงและกำร
สนับสนุนชุมชนที่
สำคัญร้อยละ 90.00
5.เด็กร้อยละ 91.00
มีพัฒนำกำรเหมำะสม
กับวัย
6.ครูร้อยละ 94.00
มำตรฐำนที่
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 1,2,3,4,5
และผู้ปกครอง
ตังบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.3,3.4,5.8,7.4
ผลสำเร็จ

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
งำนธุรกำร
-กิจกรรมประชำสัมพันธ์
และป้ำยนิเทศ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์/ป่ำย
นิเทศมีควำมคล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
2.เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและแสวงหำควำม
ร่วมมือกับชุมชน
และท้องถิ่น

เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)

1.ครูฝ่ำยปฐมวัย
62 คน
2.นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 750 คน

1.กำรดำเนินงำน
กิจกรรม
ประชำสัมพันธ์/ป่ำย
นิเทศมีควำมคล่องตัว
มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
ร้อยละ 87.00
2.สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแสวงหำควำม
ร่วมมือกับชุมชน
และท้องถิ่น
ร้อยละ 92.00

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนที่ 7
ตัวบ่งชี่ที่หลัก 7.1 ,
7.2 , 7.3 , 7.4 ,7.5
,7.6

ตอนที่ 2 ผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในประจำปี
ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย (5 คะแนน)
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
1.1 มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
(1 คะแนน)
1.2 มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย (1.5 คะแนน)
1.3 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน
(1.5 คะแนน)
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย
และสิ่งเสพติด (1 คะแนน)
สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 1
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

ระดับคุณภำพ
ปรับ
ปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม

86.50

0.87

96.87

1.45



95.00

1.42



95.50

0.95



93.47

4.69



เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม มำตรฐำนที่ 1
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(0.00 – 2.49)
(2.50 – 2.99)
(3.00 – 3.74)



ดีมำก
(3.75 – 4.49)

ดีเยี่ยม
(4.50 – 5.00)

วิธีกำรพัฒนำ (สะท้อนควำมตระหนัก (Awareness) และควำมพยำยำม (Attempt)
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 1 )
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ได้มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ฝ่ำยปฐมวัยปีกำรศึกษำ
2560 – 2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัยมีมำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยที่ 2 ผู้เรียนมีมำตรฐำนสำกลสู่แผนกำรปฏิบัติกำรประจำปีปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีกำรดำเนินแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเพื่อให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆเพื่อพัฒนำร่ำงกำยทั้งทำงด้ำน
กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็ก ให้มีควำมประสำนสัมพันธ์กันระหว่ำงมือกับตำ มีกำรทดสอบสมรรถภำพทำง
กำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร มีกำรดูแลสุขภำพของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่
เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด

ผลกำรพัฒนำ (Achievement) มำตรฐำนที่ 1
จำกกำรดำเนินงำนของระดับปฐมวัยในกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย ทำให้เด็กมีร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรงตำมวัย สำมำรถใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็กได้ประสำน
สัมพันธ์กันระหว่ำงมือกับตำได้เหมำะสมตำมวัย สำมำรถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง มีสุขภำพ
อนำมัยที่ดี สำมำรถรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์และสำมำรถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งมอม
เมำ อุบัติเหตุ อุบัติภัยได้ตำมวัย
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 1
เด็กปฐมวัยมีสำมรถใช้กล้ำมเนื้อใหญ่และเล็กได้ประสำนสัมพันธ์กันระหว่ำงมือกับตำเหมำะสมตำม
วัย รู้จักและสำมำรถดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ อุบัติภัยและสิ่งเสพติดได้ สำมำรถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองตนเอง มีสุขภำพอนำมัยที่ดี สำมำรถรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์
จุดที่ควรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 1
เด็กมีน้ำหนักเกินกว่ำเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 8.99 และต่ำกว่ำเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 1.32
แนวทำงกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 1
ควรจัดให้มีกำรออกกำลังกำย/ควบคุมอำหำรและติดตำมพัฒนำกำรเด็กในเรื่องกำรชั่งน้ำหนัก /
ส่วนสูงเป็นประจำ พร้อมทั้งขอควำมร่วมมือผู้ปกครองร่วมกันดูแลสุขภำพอนำมัยของเด็ก

มำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
2.1 ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
(1 คะแนน)
2.2 มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก (1 คะแนน)
2.3 ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย
(1 คะแนน)
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชำติ (2 คะแนน)
มำตรฐำนที่ 2
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

ระดับคุณภำพ
ปรับ
ปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม

97.84

0.98



97.42

0.97



96.75

0.97



97.00

1.94



97.25

4.86



เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม มำตรฐำนที่ 2
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(0.00 – 2.49)
(2.50 – 2.99)
(3.00 – 3.74)

ดีมำก
(3.75 – 4.49)

ดีเยี่ยม
(4.50 – 5.00)

วิธีกำรพัฒนำ (สะท้อนควำมตระหนัก (Awareness) และควำมพยำยำม (Attempt)
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 2 )
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ได้มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ฝ่ำยปฐมวัยปีกำรศึกษำ
2560 – 2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัยมีมำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยที่ 2 ผู้เรียนมีมำตรฐำนสำกลสู่แผนกำรปฏิบัติกำรประจำปีปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีกำรดำเนินแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจเหมำะสมกับวัย เช่น งำนวิชำกำร
(กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำดนตรี) ,งำนคณะกรรมกำรนักเรียน,กิจกรรม Morning Programกิจกรรมกำร
แสดง , กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง , กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ครูได้กำหนดในแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ทั้ง 6 กิจกรรม พร้อมทั้งบันทึกหลังกำรสอนทุกวัน โดยสรุปผลกำรประเมินกำรกำรจัดกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรมอย่ำงละเอียดทุกกิจกรรม
ผลกำรพัฒนำ (Achievement) มำตรฐำนที่ 2
จำกกำรดำเนินงำนของฝ่ำยปฐมวัยในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งผลให้เด็กมี
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจเหมำะสมตำมวัย มีควำมร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีควำมมั่นใจ
กล้ำแสดงออกได้เหมำะสมกับวัย เป็นผู้ที่ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหวและรักธรรมชำติในส่วนของ
กิจกรรมบูรณำกำร 6 กิจกรรม พัฒนำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้และมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจร่ำเริง

แจ่มใส รู้จักกำรฃื่นชมควำมสำมำรถและผลงำนของตนเองได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถแสดงผลงำนทั้งทำงด้ำน
ศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหวได้รับรำงวัลต่ำงๆมำกมำยที่ได้ไปเข้ำร่วมประกวดทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียนดังนี้ เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปำงเข้ำร่วมแข่งขันในงำนวันกำรศึกษำเอกชน ภำคเหนือ จังหวัด
น่ำน , ได้รับรำงวัลเหรียญเงินในกำรแข่งขันฉีก ตัด ปะภำพ , รับรำงวัลเหรียญเงินในกำรแข่งขันเล่ำนิทำน
ประกอบท่ำทำง , ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดงในกำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีด้วยสีเทียน , เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำกำรกลุ่มปฐมวัย ณ โรงเรียนวิชชำนำรี ได้รับรำงวัลเหรียญทองในกำรแข่งขันฉีก ตัด ปะภำพ , ได้รับ
รำงวัลเหรียญทองในกำรแข่งขันเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 2
เด็กมีอำรมณ์ร่ำเริง สดชื่น แจ่มใสยิ้มแย้มทักทำยขณะสนทนำพูดคุยร่วมกับครูและเพื่อน มีควำมสุข
ในขณะร่วมกิจกรรม
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 2
เด็กบำงคนยังไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เท่ำที่วัยของตนเองสำมำรถทำได้
แนวทำงกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 2
ควรส่งเสริมแนะนำเด็กเป็นรำยบุคคล เบี่ยงเบนอำรมณ์/ควำมสนใจเด็กให้คลำยควำมกังวล ให้กำร
เสริมแรงโดยกำรกล่ำวคำชมเชยหรือให้เพื่อนช่วยเพื่อน

มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ( 5 คะแนน )

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
3.1 มีวินัย รับผิดชอบเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อำจำรย์ (2 คะแนน)
3.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
(1 คะแนน)
3.3 เล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ (1 คะแนน)
3.4 ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตน
นับถือ (1 คะแนน)
มำตรฐำนที่ 3
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

ระดับคุณภำพ
ปรับ
ปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม

95.05

1.90



96.24

0.96



95.70

0.96



96.25

0.96



95.81

4.78



เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม มำตรฐำนที่ 3
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(0.00 – 2.49)
(2.50 – 2.99)
(3.00 – 3.74)

ดีมำก
(3.75 – 4.49)

ดีเยี่ยม
(4.50 – 5.00)

วิธีกำรพัฒนำ (สะท้อนควำมตระหนัก (Awareness) และควำมพยำยำม (Attempt)
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 3)
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ระดับปฐมวัย ได้มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ฝ่ำยปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2560 –
2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้มีมำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยที่ 2 ผู้เรียนมีคุณภำพมำตรฐำนสำกล สู่แผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีกำรดำเนิน
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมเหมำะสมกับวัย ดังเช่น กิจกรรมกำร
แสดง , กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง , กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กิจกรรมหนูทำดี กิจกรรมหนูน้อยอำสำ มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นโดย เด็กทำงำนสร้ำงสรรค์เป็นงำนกลุ่มและงำนเดี่ยว
และจะมีเพื่อนที่แสดงควำมคิดเห็นชิ้นงำน ประเมินผลงำนของตนเอง ร่วมกับครู รู้จักชื่นชมผลงำนของตนเอง
และผลงำนของเพื่อน เป็นต้น นอกจำกนี้ครูกำหนดในแผนกำรจัดประสบกำรณ์ทั้ง 6 กิจกรรม พร้อมทั้ง
บันทึกหลังกำรสอนทุกวัน โดยสรุปผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมอย่ำงละเอียดทุกกิจกรรม

ผลกำรพัฒนำ (Achievement) มำตรฐำนที่ 3
เด็กรู้จักกำรช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่นอย่ำงเหมำะสมตำมวัย โดยทุกหน้ำ
ห้องเรี ย นจะมีกำรติดรำยชื่อนักเรี ย นที่ร่ ว มทำบุญในกิจกรรมทำงศำสนำและแบ่งปันผู้ ด้อยโอกำส พบว่ำ
ผู้ปกครองส่วนมำกให้ควำมร่วมมือในกำรบริจำคเงินและสิ่งของ นอกจำกนี้ในช่วงกิจกรรมตอนเช้ำงำนระเบียบ
วินัยได้จัดตำรำงกำรอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมโดยจะมีครูเวรรับผิดชอบในกำรอบรมเด็กหน้ำแถวก่อน
เคำรพธงชำติ กำรเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่นอย่ำงเหมำะสมตำมวัย เช่นนำเสื้อผ้ำที่
ไม่ใช้แล้ว สิ่งของเครื่องใช้มำร่วมบริจำคให้กับผู้ที่ยำกจน เด็กๆมีควำมซื่อสัตย์สุจริตไม่เอำของของคนอื่นมำ
เป็นของตน มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดแทรกควำมซื่อสัตย์ สุจริตเอำไว้ โดย
ทำเป็นนิทำน เป็นเกมให้เด็กๆเล่น ไม่พูดโกหก และรู้จักกำรยอมรับผิดเมื่อทำผิด มีกำรช่วยเหลือเพื่อนและ
คุณครู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน เด็กสำมำรถเล่นร่วมกันได้ดีในขณะที่เล่นเครื่องเล่นสนำมในตอนเช้ำ โดยมีครู
เวรคอยดูแล และในห้องเรียน เด็กเล่ นของเล่น และทำงำนสร้ำงสรรค์มีกำรทำงำนเดี่ยว และงำนเป็นกลุ่ม
ร่วมกับเพื่อน
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 3
เด็กประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนนับถือ แสดงควำมเคำรพต่อผู้อื่นเช่น ครู พ่อ แม่
ผู้ปกครองหรือพี่ได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัย
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 3
เด็กบำงคนยังไม่มีพัฒนำกำรในด้ำนด้ำนกำรมีวินัยไม่เก็บของเล่นของใช้เข้ำที่และไม่รู้จักกำรรอคอย
ตำมลำดับก่อนหลัง
แนวทำงกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 3
ควรให้กำรจูงใจ กำรเสริมแรงให้เด็กรู้จักกำรเก็บของเล่น/ของใช้ส่วนตัวหรืออุปกรณ์กำรเรียนต่ำงๆ

มำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ (5 คะแนน)

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

ระดับคุณภำพ
ปรับ
ปรุง

พอใช้

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจ และรัก 96.87 0.97
กำรเรียนรู้ (1 คะแนน)
4.2 มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดจำก
95.58 0.96
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (1 คะแนน)
4.3 มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย (1 คะแนน)
97.17 0.97
4.4 มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และ
96.50 0.96
คณิตศำสตร์ (1 คะแนน)
4.5 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ (1 คะแนน) 95.67 0.96
มำตรฐำนที่ 4
96.36 4.82
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม มำตรฐำนที่ 4
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(0.00 – 2.49)
(2.50 – 2.99)
(3.00 – 3.74)
(3.75 – 4.49)

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม







ดีเยี่ยม
(4.50 – 5.00)

วิธีกำรพัฒนำ (สะท้อนควำมตระหนัก (Awareness) และควำมพยำยำม (Attempt)
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 4)
ฝ่ำยปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ได้มีกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ ฝ่ำยปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2560 –
2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้มีมำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จที่ 2 ว่ำด้วยเด็กร้อยละของเด็กที่มีพัฒนำกำรเหมำะสมกับวัย โดยฝ่ำยปฐมวัยได้มีกำรดำเนินกำร
ตำมหลักสูตรระดับกำรศึกษำปฐมวัย มีกำรกำหนดตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้และกำหนดประสบกำรณ์
สำคัญของแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ นอกจำกนี้ใน
แผนกำรจัดประสบกำรณ์ยังสรุปผลกำรจัดกิจกรรมมีกำรบันทึกทุกวันและสรุปผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม โดยกำรจัด กิจกรรมต่ำงๆ มีกำรส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำที่เหมำะสมตำมวัย
เช่น รู้จักกำรสังเกต จำแนก มีควำมสนใจ ซักถำม มุ่งมั่นในเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีกำรถ่ำยทอด
ควำมคิดและจินตนำกำรเป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีรำยละเอียดแปลกใหม่และหลำกหลำย มีควำมสำมำรถใน
กำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และมีควำมสำมำรถแสวงหำควำมรู้และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์
กับศำสตร์อื่นๆ ได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัย เป็นต้น

ผลกำรพัฒนำ (Achievement) มำตรฐำนที่ 4
จำกกำรดำเนินงำนของฝ่ำยปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ในกำรจัดงำน กิจกรรม ต่ำงๆที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำที่เหมำะสมตำมวัย ส่งผลให้นักเรียน มีทักษะพื้นฐำนเกี่ยวกับ กำรคิด กำรใช้
ภำษำ กำรสังเกต กำรจำแนกและกำรเปรียบเทียบจำนวน มิติสัมพันธ์ เวลำ ได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัย ทำให้
เด็กที่จบระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เลื่อนชั้นไปศึกษำต่อในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
ทำให้ผู้ปกครองมีควำมเชื่อมั่น ชุมชนและสังคมให้กำรยอมรับในกำรนำบุตรหลำนมำศึกษำ ทำให้มีจำนวน
นักเรียนเพิ่มมำกขึ้น จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนและ
เด็กได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภำค ภำคเหนือเข้ำแข่งขันระดับประเทศ ได้รับรำงวัลชมเชยยอดเยี่ยม ประเภท
เดี่ยว ระดับอำยุ 4-6 ปีในโครงกำรลับสมองประลองปัญญำ สรรหำหนูน้อยนักเล่ำนิทำน ครั้งที่ 10 ชิงถ้วย
พระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เป็นต้น
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 4
เด็กมีกำรใช้ภำษำสื่อสำรในกำรสื่อสำรได้ชัดเจน มีกำรสนทนำภำษำอังกฤษโดยใช้คำง่ำยๆรวมถึงกำร
ใช้ท่ำทำงประกอบกำรสนทนำ ทำให้เด็กมีควำมสุขและสนุกสนำนเพลิดเพลินในกำรเรียน
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 4
เด็กบำงคนมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆไม่เหมำะสมกับวัย เช่น เล่นเกมกำรศึกษำไม่เป็น
แนวทำงกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 4
ครูควรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย ส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้สิ่งรอบตัว ด้วยกำรใช้
ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ ในกำรคิด กำรใช้ภำษำ กำรสังเกต กำรจำแนกและเปรียบเทียบ จำนวน มิติ
สัมพันธ์ และเวลำ เพื่อให้เด็กได้พัฒนำควำมคิดรวบยอด ในกำรสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่
เรียงลำดับเหตุกำรณ์ แก้ปัญหำ จึงควรจัดกิจกรรมสอดแทรกเข้ำไปในกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ให้เด็กได้
สนทนำ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เชิญผู้ปกครองมำพูดคุยกับเด็กตำมหน่วยกำรเรียนรู้ ค้นคว้ำจำก
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ ทดลอง ศึกษำนอกสถำนที่ประกอบอำหำร เล่นเกมกำรศึกษำ ฝึกกำรแก้ปัญหำใน
ชีวิตประจำวันทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่มเป็นต้น

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล (20 คะแนน)

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
5.1 ครูเข้ำใจปรัชญำหลักกำร และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรจัดประสบกำรณ์ (2 คะแนน)
5.2 ครูจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถจัด
ประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยสอดคล้องกับ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล (2 คะแนน)
5.3 ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก
(2 คะแนน)
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมสอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก (2 คะแนน)
5.5 ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรของ
เด็กอย่ำงหลำกหลำยและสรุปรำยงำนผลพัฒนำกำร
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง (2 คะแนน)
5.6 ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิด
ชอบและใช้ผลในกำรปรับกำรจัดประสบกำรณ์
(2 คะแนน)
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ
(2 คะแนน)
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
(2 คะแนน)
5.9 ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำน
กำรศึกษำปฐมวัย (2 คะแนน)
5.10 ครูจัดทำสำรนิทัศน์และนำมำไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก (2 คะแนน)
มำตรฐำนที่ 5
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

ระดับคุณภำพ
ปรับ
ปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม

86.46

1.73



85.66

1.71



96.30

1.93



92.74

1.85



96.56

1.93



94.26

1.88



97.45

1.94



94.49

1.89



97.57

1.95



95.39

1.90



93.67

18.71



วิธีกำรพัฒนำ (สะท้อนควำมตระหนัก (Awareness) และควำมพยำยำม (Attempt)
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 5)
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงระดับปฐมวัย ได้มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ฝ่ำยปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2560 –
2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรระดับปฐมวัยระดับปฐมวัยอย่ำงมีมำตรฐำน
สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ 4 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ระดับปฐมวัยเป็นระบบและมีประสิทธิภำพและสอดคล้อง
กับเป้ำหมำยที่ 5 บุคลำกรระดับปบมวัย มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพของคุรุสภำและมีควำมผูกพันกับองค์กร
สู่แผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีกำรดำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ในมำตรฐำนที่ 5 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปรัชญำ
หลักกำร จุดหมำยและสำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อพัฒนำเด็กให้ทีคุณภำพบรรลุตำม
เป้ำหมำยของหลักสูตร โดยจัดให้มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธรำช 2546 เพื่อจัดทำหลักสูตร
ของสถำนศึกษำโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงและมีกำรประชุมเรื่องของกำรวิเครำะห์หลักสูตรของแต่ละระดับชั้น
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ ครูมีควำมสำมำรถในกำรนำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสู่กำรจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้กำรจัดประสบกำรณ์กำรจัดกิจกรรมประจำวันและกำร
ประเมินพัฒนำกำรเด็กและสำมำรถจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้และกำรจัดประสบกำรณ์กำร
จัดกิจกรรมประจำวันและกำรประเมินพัฒนำกำรที่หลำกหลำย มีกำรนิเทศกำรสอนภำคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อ
สังเกตกำรณ์จัดประสบกำรณ์กำรกำรจัดกิจกรรมประจำวันของครูผู้สอนโดยเพื่อนครู หัวหน้ำงำนวิชำกำรสำย
ชั้น ศึกษำนิเทศก์จำกเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำงเขต 1 มีกำรจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ จัด
กิจกรรมที่ตอบสนองพัฒนำกำรเด็กครบที่ 4 ด้ำน มีกำรวัดประเมินผลพฤติกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยำว
จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหำด้ำนพฤติกรรมของเด็กในเรื่องต่ำงๆ มีกิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมของครู
เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับพัฒนำกำรของเด็ก มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเพื่อให้เกิดวินัยเชิง
บวกแก่เด็ก มีกำรจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ ครู
แสดงควำมรู้สึกที่ดีสอบถำมและรับฟังควำมคิด เห็นชื่นชม พูดคุยด้วยควำมเป็นมิตรต่อเด็กและผู้ปกครอง
ในขณะที่ครูจัดกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนและชื่นชมนักเรียนขณะทำกิจกรรมอย่ำงทั่วไปและมีกำรพูดคุยกับ
ผู้ปกครองอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในตอนเช้ำและตอนเย็นที่ผู้ปกครองมำรับเด็กในช่วงเช้ำและตอนเย็นก่อนกลับบ้ำน
ด้วยกำรแสดงน้ำใจไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อเด็กและผู้ปกครอง
ผลกำรพัฒนำ (Achievement) มำตรฐำนที่ 5
จำกกำรดำเนินงำนของฝ่ำยปฐมวัยในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งผลให้ครูได้นำ
ควำมรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำตนเองและนำไปพัฒนำส่งเสริมให้เด็กได้กำรเรียนรู้ตลอดเวลำและมีพัฒนำกำรครบที่ 4
ด้ำน ตำมกระบวนกำรของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยจนได้รับรำงวัลต่ำงๆ มำกมำยที่ได้ไปเข้ำร่วมกำรประกวด
กำรแข่งขันจำกภำยนอกพอสังเขปดังนี้ เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปำงเพื่อเข้ำร่วมในแข่งขันในงำนวันกำรศึกษำ
เอกชนภำคเหนือ จังหวัดน่ำน ได้รับรำงวัลเหรียญเงินในกำรแข่งขัน ฉีก ตัด ปะภำพ , ได้รับรำงวัลเหรียญเงินใน
กำรแข่งขันเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง , ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดงในกำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีด้วยสีเทียน
เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรกลุ่มปฐมวัย ณ โรงเรียนวิชำนำรี ได้รับรำงวัลเหรียญทองในกำรแข่งขัน ฉีก ตัด
ปะภำพ , ได้รับรำงวัลเหรียญทองในกำรแข่งขันเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรกลุ่ม

ปฐมวัย ณ โรงเรียนวิชำนำรี ได้รับรำงวัลเหรียญทองในกำรแข่งขัน ฉีก ตัด ปะภำพ , ได้รับรำงวัลเหรียญทองใน
กำรแข่งขันเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรกลุ่มปฐมวัย ณ โรงเรียนวิชำนำรี ได้รับ
รำงวัลเหรียญทองในกำรแข่งขัน ฉีก ตัด ปะภำพ , ได้รับรำงวัลเหรียญทองในกำรแข่งขันเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง
เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรกลุ่มปฐมวัย ณ โรงเรียนวิชำนำรี ได้รับรำงวัลเหรียญทองในกำรแข่งขัน ฉีก ตัด
ปะภำพ , ได้รับรำงวัลเหรียญทองในกำรแข่งขันเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง เข้ำร่วมกำรแข่งขันวันวิชำกำร ณ โรง
เรียนอัสสัมชัญลำปำง กำรแข่งขันฟุตบอล 7 คนได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันโยนลงตระกร้ำ 10 คนได้รับ
รำงวัลชนะเลิศ เข้ำร่วมกำรแข่งขันวันวิชำกำร ณ โรงเรียนมัธยมวิทยำ กำรแข่งขันฟุตบอล 7 คนได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 5
ครูปฐมวัยมีวุฒิกำรศึกษำกำรศึกษำปฐมวัย ตรงตำมเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด

จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 5
แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ยังไม่มีควำมหลำกหลำยและยังไม่สอดคล้องกับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลของเด็ก
แนวทำงกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 5
ควรมีกำรปรับปรุง , พัฒนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำยสอดคล้องกับ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล

มำตรฐำนที่ 6 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล (20
คะแนน)

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

6.1 ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำ
97.27
ปฐมวัย (3 คะแนน)
6.2 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้นำ และควำมคิดริเริ่ม
97.25
ที่เน้นกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (3 คะแนน)
6.3 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลกำรประเมินผลหรือกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำน 97.33
วิชำกำรและกำรจัดกำร (3 คะแนน)
6.4 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
97.33
(3 คะแนน)
6.5 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
97.58
ให้มีประสิทธิภำพ (3 คะแนน)
6.6 ผู้บริหำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำทำงวิชำกำร และ
เอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพและเต็ม 98.25
เวลำ (3 คะแนน)
6.7 เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำร
97.80
จัดกำรศึกษำปฐมวัย (2 คะแนน)
สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 6
ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
97.54
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

ระดับคุณภำพ
ปรับ
ปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม

2.92



2.92



2.92



2.90



2.93



2.95



1.96



19.49



เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม มำตรฐำนที่ 6
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(0.00 – 9.99)
(10.00 – 11.99) (12.00 – 14.99)

ดีมำก
(15.00 – 17.99)

ดีเยี่ยม
(18.00 – 20.00)

วิธีกำรพัฒนำ (สะท้อนควำมตระหนัก (Awareness) และควำมพยำยำม (Attempt)
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 6)
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ระดับปฐมวัย ได้มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ฝ่ำยปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2560 –
2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรระดับปฐมวัยอย่ำงมีมำตรฐำน สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยที่ 3ระบบกำรบริหำรจัดกำร ระดับปฐมวัยมีควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน สู่แผนปฏิบัติกำรประจำปี
กำรศึกษำ 2560 ได้มีกำรดำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน บุคลำกรให้ได้รับกำร
พัฒนำในทุกๆด้ำน ทำให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดควำมเชื่อมั่นในกำรนำบุตรหลำนเข้ำเรียนในระดับปฐมวัยอย่ำง
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ทุกปีดังเช่น งำนบริหำรวิชำกำรระดับปฐมวัย งำนหลักสูตรกำรสอน งำนนิเทศกำรสอน งำนวัดและประเมินผล
งำนวิจัยในชั้นเรียน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร ผลสำรวจควำมพึงพอใจผู้ปกครอง
ผลกำรพัฒนำ (Achievement) มำตรฐำนที่ 6
จำกกำรดำเนินงำนของฝ่ำยปฐมวัยในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร /กิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้ผู้บริหำร
มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรสนับสนุน ส่งเสริม บุคลำกรให้ได้รับกำร
พัฒนำในทุกๆด้ำน ทำให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดควำมเชื่อมั่นในกำรนำบุตรหลำนเข้ำเรียนในระดับปฐมวัยอย่ำง
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 6
ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรให้คำแนะนำคำปรึกษำทำงวิชำกำรทั้งกำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตร
ปฐมวัยกำรจัดกำรเรียนรู้กำรสร้ำงกำรพัฒนำและกำรเลือกใช้สื่อกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินพัฒนำกำรเด็ก
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้อีกทั้งยังเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพโดยมีกำรติดตำมกำกับประเมิน
และนำผลกำรประเมินไปพัฒนำหรือปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องตำมภำรกิจอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและเต็มเวลำ
จุดที่ควรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 6
กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ เพื่อนำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก
ปฐมวัยยังไม่ตรงประเด็น
แนวทำงกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 6
เชิญผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิมำเป็นที่ปรึกษำเพื่อให้คำแนะนำในกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก
ปฐมวัยอย่ำงตรงประเด็น

มำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ (20 คะแนน)

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
7.1 มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและ
นำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ ( 4 คะแนน )
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนัก
และเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ( 4 คะแนน )
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำม
เข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ( 4 คะแนน )
7.4 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับ
ผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น ( 4 คะแนน )
7.5 จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็กอย่ำง
รอบด้ำน ( 4 คะแนน )
สรุปผลรวมมำตรฐำนที่ 7
แนวกำรจัดกำรศึกษำ

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

ระดับคุณภำพ
ปรับ
ปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม

97.66

3.91



97.55

3.90



98.00

3.90



97.50

3.90



97.40

3.90



97.62

19.51



เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม มำตรฐำนที่ 7
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(0.00 – 2.49)
(2.50 – 2.99)
(3.00 – 3.74)

ดีมำก
(3.75 – 4.49)

ดีเยี่ยม
(4.50 – 5.00)

วิธีกำรพัฒนำ (สะท้อนควำมตระหนัก (Awareness) และควำมพยำยำม (Attempt)
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 7 )
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ระดับปฐมวัย ได้มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ฝ่ำยปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2560 –
2564 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้มีมำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยที่ 1ระดับปฐมวัยมีกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต สู่แผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2560 ได้มี
กำรดำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริมให้เพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรสอนในทุก
ระดับที่เน้นกำรนำไปใช้ในชีวิตจริงและเป็นพลเมืองที่มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน เช่น ในหลักสูตรระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย มีกำรกำหนดตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้และกำหนดประสบกำรณ์สำคัญของแต่ละ
หน่วยกำรเรียนรู้ มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนของเด็ก เช่น ด้ำนร่ำงกำย ด้ำน
อำรมณ์ – จิตใจ ด้ำนสังคมและด้ำนสติปัญญำ พร้อมกับสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับ
ผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน และจัดบรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อมตำมกฎบัตรกำรศึกษำมงฟอร์ต

ผลกำรพัฒนำ (Achievement) มำตรฐำนที่ 7
จำกกำรดำเนินงำน/โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆของระดับปฐมวัย ส่งผลให้มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
ของสถำนศึกษำและนำสู่กำรปฏิบัติได้จริงอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำย
ตระหนักและเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย มีกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจ
หลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับ
ผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็กอย่ำงรอบ
ด้ำนทั่วถึงและปลอดภัย จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมตำมกฎบัตรกำรศึกษำมงฟอร์ต ทำให้เด็กได้รับ
ควำมรู้จำกประสบกำรณ์ตรงต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ปกครองจึงเกิดควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงและไว้วำงใจนำบุตรหลำนมำเข้ำเรียนในระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้นตำมลำดับ
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 7
โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือผู้นำท้องถิ่นมีกำรประสำนงำนกับผู้ปกครอง
เพื่อให้มีส่วนเสริมสร้ำงควำมรู้ ตระหนักรู้และเกิดควำมเข้ำใจในหลักกำรจัดกำรศึกษำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 7
พืน้ ยำงบริเวณสนำมเด็กเล่นระหว่ำงอำคำรเซรำฟินกับเซนต์แมรี่ชำรุด เนื่องจำกแผ่นยำงเสื่อมสภำพ
หมดอำยุกำรใช้งำน
แนวทำงกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 7
ควรมีกำรปรับปรุงพื้นสนำมเด็กเล่นเพื่อควำมปลอดภัยของเด็ก

มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
(5 คะแนน)

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

8.1 กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของ
88.50
สถำนศึกษำ(1 คะแนน)
8.2 จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน 87.06
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ (1 คะแนน)
8.3 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศใน
87.25
กำรบริหำรจัดกำร (1 คะแนน)
8.4 ติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
86.00
(0.5 คะแนน)
8.5 นำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก
ไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
87.50
(0.5 คะแนน)
8.6 จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน
87.50
คุณภำพภำยใน (1 คะแนน)
มำตรฐำนที่ 8
สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของ
87.30
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง

ระดับคุณภำพ
ปรับ
ปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม

0.89



0.87



0.87



0.43



0.44



0.88



4.38



เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม มำตรฐำนที่ 8
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(0.00 – 2.49)
(2.50 – 2.99)
(3.00 – 3.74)

ดีมำก
(3.75 – 4.49)

ดีเยี่ยม
(4.50 – 5.00)

วิธีกำรพัฒนำ (สะท้อนควำมตระหนัก (Awareness) และควำมพยำยำม (Attempt)
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 8 )
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงได้จัดทำแผนงำนตำมยุทธศำสตร์ฝ่ำยปฐมวัยปี 2560- 2564 โดยใช้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรระดับปฐมวัยอย่ำงมีมำตรฐำนและสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่
3 ระบบกำรบริหำรจัดกำรระดับปฐมวัยมีควำมเป็นเลิศอย่ำงหยั่งยืน

ผลกำรพัฒนำ (Achievement) มำตรฐำนที่ 8
สถำนศึกษำมีระบบกำรจัดกำรบริหำรจัดกำรระดับปฐมวัยอย่ำงมีมำรตรฐำน ส่งผลให้ทุกระบบ
ดำเนินไปตำมแผนยุทธศำสตร์ฝ่ำยปฐมวัยปี 2560- 2564 ทำให้ทุกฝ่ำยมีกำรดำเนินกำรอย่ำงมีระบบเกิด
ควำมคล่องตัว สำมำรถติดตำมและตรวจสอบได้และหลังจำกกำรดำเนินงำนมีกำรประเมินผลกำรทำงำน เพื่อ
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงใช้ในปีต่อไป
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 8
สถำนศึกษำมีควำมโดดเด่นในเรื่องของควำมมีเอกลักษณ์ ในกำรจัดทำแผนงำนตำมยุทธศำสตร์ฝ่ำย
ปฐมวัยปี 2560 – 2564ไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรดำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้มีกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยึด
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ.2546และมีกำรดำเนินกำรลงไปสู่เด็กอย่ำงครบถ้วน
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 8
กำรส่งผลกำรสรุปกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของกรรมกำรบำงมำตรฐำนมีควำมล่ำช้ำ
,ไม่สมบูรณ์
แนวทำงกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 8
ควรมีกำรให้เวลำคณะกรรมกำรในกำรทำกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำให้นำนขึ้น และกำหนดเวลำ
ในกำรนำส่งงำนชัดเจน

ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
(5 คะแนน)

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลำกรในสถำนศึกษำ (2.5 คะแนน)
9.2 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (2.5 คะแนน)
มำตรฐำนที่ 9
สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

ระดับคุณภำพ
ปรับ
ปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม

95.41

2.39



94.00

2.35




94.71

4.74

เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม มำตรฐำนที่ 9
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(0.00 – 2.49)
(2.50 – 2.99)
(3.00 – 3.74)

ดีมำก
(3.75 – 4.49)

ดีเยี่ยม
(4.50 – 5.00)

วิธีกำรพัฒนำ (สะท้อนควำมตระหนัก (Awareness) และควำมพยำยำม (Attempt)
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 9)
โรงเรียนมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรประชุมปรึกษำขั้นตอน กำรดำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ และมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงบุคลำกร สถำนศึกษำ ผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกำรส่งเสริม
ให้บุคคลำกรได้รับกำรอบรมโดยนำบุคลำกรของโรงเรียนที่มีควำมเชี่ยวชำญมำอบรมให้กับครู และผู้ปกครองที่มี
ควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆมำสอนให้กับเด็ก มีกำรประเมินสรุปผลกำรดำเนินกำรเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร
ผลกำรพัฒนำ (Achievement) มำตรฐำนที่ 9
เด็กมีแหล่งเรียนรู้ในกำรที่จะใช้ศึกษำหำข้อมูลได้มำกขึ้นได้อย่ำงเต็มที่ บุคลำกรมีกำรพัฒนำในด้ำนควำมรู้
มีควำมเข้มแข็งในกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองที่สำมำรถจะมำเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 9
สถำนศึกษำมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและนำนักเรียน
ไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภำยนอก ได้จัดทำแผนพัฒนำและดำเนินกำรตำมขั้นตอนตำมที่กำหนดและมีกำร
ดำเนินกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน

จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 9
กำรอบรมสัมมนำและกำรศึกษำดูงำนของบุคลำกรยังมีน้อยไม่ทั่วถึง
แนวทำงกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 9
ควรมีกำรตรวจสอบเรื่องกำรอบรม,สัมมนำ,ดูงำนของบุคลำกรทุกคนและจัดกำรอบรม,สัมมนำ,ดูงำน
และจัดกำรอบรม,สัมมนำ,ดูงำนให้แก่บุคลำกร

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของกำรศึกษำ
ปฐมวัย (5 คะแนน)
ระดับคุณภำพ
คะแนน
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
ร้อยละ
ปรับ
ที่ได้
พอใช้
ดี
ดีมำก ดีเยี่ยม
ปรุง
10.1 จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตำม
เป้ำหมำยปรัชญำวิสัยทัศน์และจุดเน้นกำรจัด
96.73 2.90

กำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ (3 คะแนน)
10.2 ผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย (2 คะแนน)
97.00 1.94

มำตรฐำนที่ 10
กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
96.87 4.84

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย
เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม มำตรฐำนที่ 10
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(0.00 – 2.49)
(2.50 – 2.99)
(3.00 – 3.74)

ดีมำก
(3.75 – 4.49)

ดีเยี่ยม
(4.50 – 5.00)

วิธีกำรพัฒนำ (สะท้อนควำมตระหนัก(Awareness) และควำมพยำยำม (Attempt)
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 10)
ฝ่ำยปฐมวัยมีกระบวนกำรดำเนินกำรและบริหำรจัดกำรของ ฝ่ำยปฐมวัย โดยสร้ำงควำมตระหนัก
ให้กับคณะครูได้ร่วมมือกันดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆทีส่ ่งเสริมพัฒนำกำรครบทั้ง 4
ด้ำนของเด็กพร้อมทั้งดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่ผู้เรียนแบบบูรณำกำรผ่ำนกำรเรียนแบบเพลิน
( Plearn = Play + Learn ) โดยนักเรียนได้รับควำมรู้คู่กับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน กำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้ทักษะพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และควำมรู้ทั่วไปเป็น
ภำษำอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของฝ่ำยปฐมวัย “วินัยดี มีคุณธรรม เลิศล้ำภำษำ” และมุ่งอบรมสั่งสอนให้
เด็กมีควำมงอกงำมทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญำอย่ำงเหมำะสมกับวัยรวมทั้งเพิ่มเติมทักษะ
กระบวนกำรคิดผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆด้วยกำรเรียนรู้แบบโครงงำนเพื่อส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์จำก
ประสบกำรณ์ตรง มีคุณธรรม จริยธรรม รักควำมเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญำท้องถิ่น เด็ก
ได้รับควำมรักควำมอบอุ่นและควำมเข้ำใจจำกคุณครูในกำรสอนและกำรดูแลเอำใจใส่เด็กๆอย่ำงใกล้ชิด จึงทำ
ให้คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของฝ่ำยปฐมวัยเป็นไปตำมบรรลุตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ จุดเน้นของกำร จัด
กำรศึกษำปฐมวัย เป้ำหมำย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงกำรที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอย่ำงองค์รวมซึ่งเกิดจำก
กำรมีส่วนร่วมของผู้ร่วมของผู้บริหำร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคลำกรในชุมชนและองค์กรภำยนอก

ผลกำรพัฒนำ (Achievement) มำตรฐำนที่ 10
จำกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ทำให้โรงเรียนบรรลุเป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ำ "เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ จัด
กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตที่มีมำตรฐำนสำกล" ฝ่ำยปฐมวัยได้พัฒนำและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงควำมสำมำรถจน
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำตำมควำมสำมำรถของเด็ก เช่น เป็น
ตัวแทนระดับภูมิภำค ได้รับรำงวัลต่ำงๆพอสังเขปดังนี้ งำนวันกำรศึกษำเอกชนภำคเหนือ ณ โรงเรียนน่ำนค
ริสเตียนศึกษำ จ.น่ำน กิจกรรมเล่ำนิทำนประกอบท่ำทำงและกิจกรรมสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ ได้รับ
รำงวัลเหรียญเงินกิจกรรมวำดภำพด้วยสีเทียน ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง เป็นต้น จนผลกำรดำเนินงำน
สะท้อนควำมเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ำ " วินัยดี มีคุณธรรม เลิศล้ำภำษำ "
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 10
มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจกับเด็กที่มีกำรประกำศรำงวัล จำกกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทั้งภำยในและ
ภำยนอกของเด็กที่ได้รับรำงวัลบริเวณหน้ำแถวในช่วงกิจกรรมยำมเช้ำทุกวันศุกร์
จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 10
กิจกรรมในแต่ละแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ที่คล้ำยกันและมุ่งส่งเสริมเด็กในเรื่อง
เดียวกันควรตัดทอนให้ไปอยู่ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งและส่งเสริมพัฒนำต่อไปตำมแผนงำนที่วำงไว้เพื่อบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยปรัชญำวิสัยทัศน์และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
แนวทำงกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 10
ควรบูรณำกำรโครงกำร/กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ที่คล้ำยกันและมุ่งส่งเสริมเด็กในเรื่องเดียวกัน อำจตัด
ทอนให้อยู่ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งและพัฒนำต่อไปตำมแผนงำนที่วำงไว้เพื่อบรรลุเป้ำหมำย ปรัชญำ
วิสัยทัศน์และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

มำตรฐำนด้ำนกำรส่งเสริม
มำตรฐำนที่ 11 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น
(5 คะแนน)

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
11.1 จัดโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำม
นโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย (3 คะแนน)
11.2 ผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย (2 คะแนน)
มำตรฐำนที่ 11
กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย แนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

ระดับคุณภำพ
ปรับ
ปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม

96.16

2.88



96.33

1.88



95.17

4.76



เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพในภำพรวม มำตรฐำนที่ 11
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(0.00 – 2.49)
(2.50 – 2.99)
(3.00 – 3.74)

ดีมำก
(3.75 – 4.49)

ดีเยี่ยม
(4.50 – 5.00)

วิธีกำรพัฒนำ (สะท้อนควำมตระหนัก (Awareness) และควำมพยำยำม (Attempt)
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 11 )
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงระดับปฐมวัย ได้จัดโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆมำกมำย เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยที่จัดขึ้นเด่นชัด ตอบสนองนโยบำยตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงน้อย 2 โครงกำรหรือกิจกรรมต่อ
ปีกำรศึกษำ คือ โครงกำร English is Alive มีกิจกรรมในโครงกำรรองรับอีก 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม
English for kids , กิจกรรม Cool kids campและกิจกรรม Morning Program
ผลกำรพัฒนำ (Achievement) มำตรฐำนที่ 11
เด็ก ครูและผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือในกำรทำกิจกรรมจนลุล่วงตลอดปีกำรศึกษำ เด็กมีพัฒนำใน
ด้ำนภำษำ ครูมีทักษะเพิ่มมำกขึ้นและสำมำรถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียน อีกทั้งผู้ปกครองยังให้ควำมร่วมมือใน
กำรทำกิจกรรมในทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้น
จุดเด่นในมำตรฐำนที่ 11
เด็ก ครู ผู้ร่วมบริหำรและผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือ มีควำมตั้งใจเข้ำร่วมในโครงกำร / กิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อตอบสนอง ส่งเสริมและสนับสนุนตำมนโยบำยตำมแนวปฎิรูปกำรศึกษำปฐมวัย

จุดที่ควรพัฒนำใน มำตรฐำนที่ 11
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน Sight word book ของเด็กระดับชั้นอนุบำล 3 และกิจกรรม Morning
program เด็กบำงคนมำโรงเรียนสำยทำให้เด็กไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว
แนวทำงกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ 11
ในกิจกรรม Morning program ควรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเห็นควำมสำคัญและประโยชน์ของ
กิจกรรมนี้และในกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน Sight word book ควรส่งเสริมต่อไป ควรให้เด็กระดับชั้นอนุบำล
2 เข้ำร่วมกิจกรรมนี้ด้วย โดยอำจจะเริ่มในภำคเรียนที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และจดจำคำศัพท์ได้
เหมำะสมตำมวัย

ตำรำงสรุปมำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG)
โรงเรียนัสสัมชัญลำปำง ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกำ 2560

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

ระดับคุณภำพ
ปรับ
ปรุง

พอใช้

ม.3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม
1 เคำรพศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์และมีภรำดรภำพ 93.66
2 ไม่ละเลยกำรกระทำควำมดีที่สำมำรถทำได้
96.50
ม.4 (BSG)อัตลักษณ์กำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย คือ
“ยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะ อุตสำหะ รับผิดชอบต่อสังคม”
1 ยึดมั่นสัจธรรม
98.00
2 มีควำมวิริยะ อุตสำหะ
97.00
3 รับผิดชอบต่อสังคม
97.50
ม.5ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
1 ครูมีควำมวิริยะ อุตสำหะ มุ่งมั่นให้ภำระหน้ำที่
97.17
สำเร็จประโยชน์สูงสุด
2 ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงธรรมำชนที่ดี ปฏิบัติตน
96.50
ตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
3 ครูปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ
97.67
ม.6 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
1 ผู้บริหำรแน่วแน่ในอุดมกำรณ์และปฏิบัติตนตำมกฎ
98.00
บัตรกำรศึกษำมงฟอร์ต
2 ผู้บริหำรมีควำมวิริยะ อุตสำหะมุ่งมั่นให้ภำระหน้ำที่
98.50
ของสถำนศึกษำได้สำเร็จประโยชน์สูงสุด
3 ผู้บริหำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงธรรมำชนที่ดี
98.00
ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
4 ผู้บริหำรยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัด
98.00
กำรศึกษำ
5 ผู้บริหำรนำมำระบบประกันคุณภำพภำยในตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักกำรประกันคุณภำพ
96.00
ภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำร
ม.7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ
1 จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมตำมกฎบัตร
99.00
กำรศึกษำมงฟอร์ต

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม

















มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้

คะแนน
ร้อยละ
ที่ได้

ระดับคุณภำพ

ปรับ
พอใช้
ปรุง
ม.8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฏกระทรวง
1 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรและดำเนินงำนตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของมูลนิธิเซนต์คำเบรียลแห่ง
90.00
ประเทศไทย
ม.9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
1 สถำนศึกษำสร้ำงกลไก โครงสร้ำงและวิธีกำรต่ำงๆ
ในกระบวนกำรศึกษำเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยงและ
ส่งเสริมกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำร่วมกับบุคคล
96.33
และองค์กรต่ำงๆตลอดจนให้กำรสนับสนุนต่อบรรดำ
ผู้ด้อยโอกำสต่ำงๆ
2 สถำนศึกษำมีส่วนร่วมในเครือข่ำยกำรทำงำนใดๆ
กับสถำบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คำเบรียล
แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรและ
98.00
คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆของมูลนิธิคณะ
เซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม







ตำรำงแจกแจงผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับปฐมวัย
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ 1.2 มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย
ตัวบ่งชี้ 1.3 มีสุขนิสยั ในกำรดูแลสุขภำพของตน
ตัวบ่งชี้ 1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภำวะทีเ่ สี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 1
มำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ
ตัวบ่งชี้ 2.1 ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก
ตัวบ่งชี้ 2.3 ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ 2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักธรรมชำติ
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 2
มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม
ตัวบ่งชี้ 3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชือ่ ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย์
ตัวบ่งชี้ 3.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
ตัวบ่งชี้ 3.3 เล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ตัวบ่งชี้ 3.4 ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนนับถือ
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 3
มำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
ตัวบ่งชี้ 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจและรักกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 4.2 มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 4.3 มีทักษะทำงภำษำที่สมวัย
ตัวบ่งชี้ 4.4 มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
ตัวบ่งชี้ 4.5 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 4
มำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพแล
เกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำรและธรรมชำติของกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ครูจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมสอดคล้องกับกำรเรียนรู้
ของเด็ก

ร้อยละ

ระดับคุณภำพ
ระดับ
คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม

86.50
96.87
95.00
95.50
93.47

0.87
1.45
1.42
0.95
4.69

97.84
97.42
96.75
97.00
97.25

0.98
0.97
0.97
1.94
4.86







95.05
96.24
95.70
96.25
95.81

1.91
0.97
0.98
0.99
4.85







96.87

0.97



95.58

0.96



97.17
96.50
95.67
97.36

0.97
0.96
0.96
4.82






86.46

1.73



85.66

1.71



96.30

1.93



92.72

1.85









มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินผลพัฒนำกำรของเด็ก
อย่ำงหลำกหลำยและสรุปรำยงำนผลพัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในกำรปรับกำรจัดประสบกำรณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กและผู้ปกครอง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ครูมีวุฒิและควำมรูค้ วำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 ครูจัดทำสำรนิทัศน์และนำมำไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ใน
กำรพัฒนำเด็ก
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 5
มำตรฐำนที่ 6 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผู้บริหำรมีวิสยั ทัศน์ ภำวะผู้นำและควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลกำร
ประเมินผลหรือกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.6 ผู้บริหำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.7 เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 6
มำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและนำสูก่ ำร
ปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจ
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจ
หลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 7

ร้อยละ

ระดับคุณภำพ
ระดับ
คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม

96.56

1.93

94.26

1.88



97.45
94.49
97.57

1.94
1.89
1.95





95.39

1.90



93.67

18.71



97.27

2.92



97.25

2.92



97.33

2.92



97.33

2.90



97.58

2.93



98.25

2.95



97.80

1.96



97.54

19.49



97.66

3.91



97.55

3.90



98.00

3.90



97.50

3.90



97.40
97.62

3.90
19.51






มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้

ร้อยละ

ระดับคุณภำพ
ระดับ
คะแนน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ 8.1 กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ

88.50

0.89



87.06

0.87



87.25

0.87



86.00

0.43



วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

87.50

0.44



ตัวบ่งชี้8.6จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
*** ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 8
มำตรฐำนที่ 9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกรใน

87.50
87.30

0.88
4.38




สถำนศึกษำ

95.41

2.39



94.00

2.35



94.71

4.74



96.73

2.90



97.00
96.87

1.94
4.84




96.16

2.88



96.33
96.25

1.88
4.76




ตัวบ่งชี้ 8.2 จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 8.3 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 8.4 ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 8.5 นำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้

ตัวบ่งชี้ 9.2 มีกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
*** ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 9
มำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ 10.1 จัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำเด็กให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
ปรัชญำ วิสัยทัศน์และจุดเน้นกำรจักกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 10.2 ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 10
มำตรฐำนที่ 11 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ 11.1 จัดโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำมนโยบำยเกีย่ วกับ
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ 11.2 ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 11

ตอนที่ 4 ผลกำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ผลพัฒนำกำรเด็ก ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1
พัฒนำกำรด้ำน
1.ด้ำนร่ำงกำย
2.ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ
3.ด้ำนสังคม
4.ด้ำนสติปัญญำ

จำนวนเด็กที่ประเมิน
211
211
211
211

จำนวน (ร้อยละ)ของเด็กตำมระดับคุณภำพ
ดี
ปำนกลำง
ปรับปรุง
80.96
10.71
8.33
81.68
17.61
0.71
86.28
12.46
1.26
79.74
16.73
3.48

ผลพัฒนำกำรเด็ก ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 2
พัฒนำกำรด้ำน
1.ด้ำนร่ำงกำย
2.ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ
3.ด้ำนสังคม
4.ด้ำนสติปัญญำ

จำนวนเด็กที่ประเมิน
268
268
268
268

จำนวน (ร้อยละ)ของเด็กตำมระดับคุณภำพ
ดี
ปำนกลำง
ปรับปรุง
95.12
9.02
4.14
90.04
9.59
0.37
93.30
6.39
0.31
87.93
10.94
1.13

ผลพัฒนำกำรเด็ก ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 3
พัฒนำกำรด้ำน
1.ด้ำนร่ำงกำย
2.ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ
3.ด้ำนสังคม
4.ด้ำนสติปัญญำ

จำนวนเด็กที่ประเมิน
277
277
277
277

จำนวน (ร้อยละ)ของเด็กตำมระดับคุณภำพ
ดี
ปำนกลำง
ปรับปรุง
92.83
7.10
0.07
91.65
7.83
0.52
94.02
5.81
0.17
92.73
6.98
0.29

บทที่ 3
สรุปผลกำรพัฒนำ
1. จุดเด่นของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงระดับปฐมวัย

- ด้ำนผู้เรียน
1 เด็กมีน้ำหนักเกินกว่ำเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 8.99 และต่ำกว่ำเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 1.32
2 เด็กบำงคนยังไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เท่ำที่วัยของตนเองสำมำรถทำได้
3 เด็กบำงคนยังไม่มีพัฒนำกำรในด้ำนด้ำนกำรมีวินัยไม่เก็บของเล่นของใช้เข้ำที่และไม่รู้จักกำรรอคอย
ตำมลำดับก่อนหลัง
4 เด็กบำงคนมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆไม่เหมำะสมกับวัย เช่น เล่นเกมกำรศึกษำไม่เป็น
- ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
1 ครูปฐมวัยมีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด มีวุฒิกำรศึกษำสำชำกำรศึกษำปฐมวัยหรือมี
ประสบกำรณ์กำรสอนระดับปฐมวัยมำกกว่ำ 10 ปี
2 ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรให้คำแนะนำคำปรึกษำทำงวิชำกำรทั้งกำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตรปฐมวัย
กำรจัดกำรเรียนรู้กำรสร้ำงกำรพัฒนำและกำรเลือกใช้สื่อกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินพัฒนำกำรเด็กกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้อีกทั้งยังเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพโดยมีกำรติดตำมกำกับประเมินและนำผล
กำรประเมินไปพัฒนำหรือปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องตำมภำรกิจอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและเต็มเวลำ
3 โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือผู้นำท้องถิ่นมีกำรประสำนงำนกับผู้ปกครอง
เพื่อให้มีส่วนเสริมสร้ำงควำมรู้ ตระหนักรู้และเกิดควำมเข้ำใจในหลักกำรจัดกำรศึกษำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
4 สถำนศึกษำมีควำมโดดเด่นในเรื่องของควำมมีเอกลักษณ์ ในกำรจัดทำแผนงำนตำมยุทธศำสตร์ฝ่ำยปฐมวัย
ปี 2560 – 2564ไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรดำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้มีกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยึดตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ.2546และมีกำรดำเนินกำรลงไปสู่เด็กอย่ำงครบถ้วน
- ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถำนศึกษำมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและนำนักเรียนไป
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภำยนอก ได้จัดทำแผนพัฒนำและดำเนินกำรตำมขั้นตอนตำมที่กำหนดและมีกำรดำเนินกำร
กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน
- ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจกับเด็กที่มีกำรประกำศรำงวัล จำกกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทั้งภำยในและ
ภำยนอกของเด็กที่ได้รับรำงวัลบริเวณหน้ำแถวในช่วงกิจกรรมยำมเช้ำทุกวันศุกร์
- ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
เด็ก ครู ผู้ร่วมบริหำรและผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือ มีควำมตั้งใจเข้ำร่วมในโครงกำร / กิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อตอบสนอง ส่งเสริมและสนับสนุนตำมนโยบำยตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำปฐมวัย

2. จุดควรของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงระดับปฐมวัย

- ด้ำนผู้เรียน
1 เด็กมีน้ำหนักเกินกว่ำเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 8.99 และต่ำกว่ำเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 1.32
2 เด็กบำงคนยังไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เท่ำที่วัยของตนเองสำมำรถทำได้
3 เด็กบำงคนยังไม่มีพัฒนำกำรในด้ำนด้ำนกำรมีวินัยไม่เก็บของเล่นของใช้เข้ำที่และไม่รู้จักกำรรอคอย
ตำมลำดับก่อนหลัง
4 เด็กบำงคนมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆไม่เหมำะสมกับวัย เช่น เล่นเกมกำรศึกษำไม่เป็น
- ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
1 แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ยังไม่มีควำมหลำกหลำยและยังไม่สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล
2 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ เพื่อนำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยยัง
ไม่ตรงประเด็น
3 พืน้ ยำงบริเวณสนำมเด็กเล่นระหว่ำงอำคำรเซรำฟินกับเซนต์แมรี่ชำรุด เนื่องจำกแผ่นยำงเสื่อมสภำพ
หมดอำยุกำรใช้งำน
4 กำรส่งผลกำรสรุปกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของกรรมกำรบำงมำตรฐำนมีควำมล่ำช้ำ,ไม่
สมบูรณ์
- ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
กำรอบรมสัมมนำและกำรศึกษำดูงำนของบุคลำกรยังไม่ทั่วถึง
- ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
กิจกรรมในแต่ละแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ที่คล้ำยกันและมุ่งส่งเสริมเด็กในเรื่อง
เดียวกันควรตัดทอนให้ไปอยู่ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งและส่งเสริมพัฒนำต่อไปตำมแผนงำนที่วำงไว้เพื่อบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยปรัชญำวิสัยทัศน์และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
- ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน Sight word book ของเด็กระดับชั้นอนุบำล 3 และกิจกรรม Morning
program เด็กบำงคนมำโรงเรียนสำยทำให้เด็กไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว

3. แนวทำงกำรของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงระดับปฐมวัย

- ด้ำนผู้เรียน
1 ควรจัดให้มีกำรออกกำลังกำย/ควบคุมอำหำรและติดตำมพัฒนำกำรเด็กเป็นประจำ พร้อมทั้งขอควำมร่วมมือ
ผู้ปกครองร่วมกันดูแลสุขภำพอนำมัยของเด็ก
2 ควรส่งเสริมแนะนำนักเรียนเป็นรำยบุคคล เบี่ยงเบนอำรมณ์/ควำมสนใจเด็กให้คลำยควำมกังวล ให้กำร
เสริมแรงโดยกำรกล่ำวคำชมเชยหรือให้เพื่อนช่วยเพื่อน
3 ควรให้กำรจูงใจ กำรเสริมแรงให้เด็กรู้จักกำรเก็บของเล่น/ของใช้ส่วนตัวหรืออุปกรณ์กำรเรียนต่ำงๆ
4 ควรจัดกิจกรรมที่มีควำมแปลกใหม่มีควำมหลำกหลำย ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมคิดรวบยอด
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ด้วยกำรใช้ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ เพื่อให้เด็กได้พัฒนำควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิด
จำกประสบกำรเรียนรู้ให้เพิ่มมำกขึ้น
- ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
1 ควรมีกำรปรับปรุงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำยสอดคล้องกับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล
2 เชิญผู้เชี่ยวชำญมำเป็นที่ปรึกษำเพื่อให้คำแนะนำในกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยอย่ำงตรง
ประเด็น
3 ควรมีกำรปรับปรุงพื้นสนำมเด็กเล่นเพื่อควำมปลอดภัยของเด็ก
4 ควรมีกำรให้เวลำคณะกรรมกำรในกำรทำกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำให้นำนขึ้น และกำหนดเวลำในกำร
นำส่งงำนชัดเจน
- ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควรมีกำรตรวจสอบเรื่องกำรอบรม,สัมมนำ,ดูงำนของบุคลำกรทุกคนและจัดกำรอบรม,สัมมนำ,ดูงำนและ
จัดกำรอบรม,สัมมนำ,ดูงำนให้แก่บุคลำกร
- ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ควรบูรณำกำรโครงกำร/กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ที่คล้ำยกันและมุ่งส่งเสริมเด็กในเรื่องเดียวกัน อำจตัดทอน
ให้อยู่ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งและพัฒนำต่อไปตำมแผนงำนที่วำงไว้เพื่อบรรลุเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์
และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
- ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
ในกิจกรรม Morning program ควรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเห็นควำมสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนี้
และในกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน Sight word book ควรส่งเสริมต่อไปและควรให้เด็กระดับชั้นอนุบำล 2 เข้ำ
ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย โดยอำจจะเริ่มในภำคเรียนที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และจดจำคำศัพท์ได้
เหมำะสมตำมวัย

ภาคผนวก

ขั้นตอนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ระดับปฐมวัย
คณะกรรมกำรประเมินได้เริ่มดำเนินงำนประกันตนเองตั้งแต่วันที่ 20 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560
จนถึงวันที่ 30 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 โดยเริ่มจำกกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประเมินภำยในตำมคำสั่ง
เลขที่ 47 / 2560 จำนวน 15 คน มีรำยนำม ดังนี้
1.นำงอำรีจิตต์
ขัติครุฑ
2.นำงศิริพร
ปิยะตระกูล
3.นำงรวีวรรณ
แสงศิริรัตน์
4.นำงสำวชนิตำ
องค์สวัสดิ์
5.นำงอรุณี
จันทร์กิตติสำร
6.นำงผ่องศรี
โพธิ์แพง
7.นำงกิตติยำ
สุขสำนนท์
8.นำงวัชรี
เป็งรำชรอง
9.นำงสมบูรณ์
ปุญญะอำคม
10.นำงสำวมยุรีย์
โพธิ์แพง
11.นำยณสมโภช
แก้วพำเกียรติกุล
12.นำงสำววิสำ
วงศ์ประเสริฐ
13.นำงสำวปำริชำติ
วังชำ
14.นำงสำวเพียงจันทร์ กุณดอย
15.นำงเทพมณี
เครือเทพ
ทำงระดับปฐมวัยได้จัดกำรประชุมกำหนดขอบเขตของกำรประเมิน ชี้แจงให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนได้
ทรำบเป็นประจำทุกเดือน กำหนดกรอบและระยะเวลำในกำรประเมินตนเอง ชี้แจงขั้นตอนกำรตรวจประเมิน
และกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมลำดับขั้นตอนกำรประเมินอย่ำงครบถ้วนภำคเรียนละ 1 ครั้งและได้ทำกำร
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประชำสัมพันธ์และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด

รำยนำมคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง
1.นำงรวีวรรณ
2.นำงกิตติยำ
3.นำงอรุณี
4.นำงสำววิสำ
5.นำงวัชรี
(BSG)
6.นำงผ่องศรี
7.นำงสมบูรณ์
8.นำงอำรีจิตต์
9.นำงเทพมณี
10.นำงศิริพร
11.นำยณสมโภช
12.นำงสำวชนิตำ
13.นำงสำวมยุรีย์
14.นำงสำวปำริชำติ
15.นำงสำวเพียงจันทร์

แสงศิริรรัตน์
สุขสำนนท์
จันทร์กิตติสำร
วงศ์ประเสริฐ
เป็งรำชรอง

ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่

โพธิ์แพง
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
ปุญญะอำคม ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
ขัติครุฑ
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
เครือเทพ
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
ปิยะตระกูล
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
แก้วพำเกียรติกุล ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
องค์สวัสดิ์
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
โพธิ์แพง
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
วังชำ
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่
กุณดอย
ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลกำรประเมินมำตรฐำนที่

1
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
10
11

รำยนำมคณะกรรมกำรดำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง
1.นำงสำวชนิตำ
องค์สวัสดิ์
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 1
2.นำงอรุณี
จันทร์กิตติสำร
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 2
3.นำงรวีวรรณ
แสงศิริรรัตน์
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 3
4.นำงศิริพร
ปิยะตระกูล
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 4
5.นำงสมบูรณ์
ปุญญะอำคม
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 4 ( BSG )
6.นำงอำรีจิตต์
ขัติครุฑ
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 5
7.นำงสำววิสำ
วงศ์ประเสริฐ
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 6
8.นำงผ่องศรี
โพธิ์แพง
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 7
9.นำงกิตติยำ
สุขสำนนท์
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 8
10.นำงสำวมยุรีย์
โพธิ์แพง
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 9
11.นำงสำวเพียงจันทร์ กุณดอย
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 10
12.นำงสำวปำริชำติ
วังชำ
รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนที่ 11

ข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงได้รับกำรประเมินจำก สมศ. รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหำคม 2554
มีข้อมูลตำรำง ดังนี้
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย
คะแนน
ระดับ
ตัวบ่งชี้ระดับปฐมวัยเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
ที่ได้
คุณภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยสมวัย
(น้ำหนัก ๕ คะแนน)
๕.00
ดีมำก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจสมวัย (น้ำหนัก ๕ คะแนน)
๕.00
ดีมำก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมสมวัย
(น้ำหนัก ๕ คะแนน) ๕.00
ดีมำก
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัย
(น้ำหนัก ๑๐ คะแนน)
๑๐
ดีมำก
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีควำมพร้อมศึกษำต่อในขั้นต่อไป
(น้ำหนัก ๑๐ คะแนน)
๑๐
ดีมำก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๓๕
ดีมำก
(น้ำหนัก ๓๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
๑๓.๕๐
ดีมำก
(น้ำหนัก ๑๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
๔.๘๗
ดีมำก
(น้ำหนัก ๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
๒.๕
ดีมำก
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
(น้ำหนัก ๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
๒.๕
ดีมำก
ของสถำนศึกษำ
(น้ำหนัก ๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลกำรดำเนินกำรโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของ
๒.๕
ดีมำก
สถำนศึกษำ
(น้ำหนัก ๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลกำรพัฒนำกำรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมนโยบำยกำรปฏิรูป
๒.๕
ดีมำก
กำรศึกษำ
(น้ำหนัก ๒.๕ คะแนน)
รวมคะแนนที่ได้
๙๘.๓๗
ดีมำก

ข้อเสนอแนะและกำรพัฒนำตำมข้อเสนอแนะของสถำนศึกษำในระดับกำรศึกษำปฐมวัย
มำตรฐำนที่
ข้อเสนอแนะจำก สมศ.
(ของ สมศ.)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ สถำนศึกษำควรจัดให้มีระบบระวังและ
ประสิทธิภำพ วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม
กำรบริหำร
จัดกำรและ
กำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘
ประสิทธิผล
ของระบบกำร
ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน

-สถำนศึกษำควรพัฒนำ ปรับปรุงระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศให้ครอบคลุมตำม
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ของกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและต้น
สังกัด
-สถำนศึกษำควรพัฒนำปรับปรุงระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 2553
-สถำนศึกษำควรให้คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน ตัวแทนชุมชน เข้ำมำมีบทบำทใน
กำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงจริงจัง
โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม

กำรนำข้อเสนอแนะไปพัฒนำของสถำนศึกษำ
มีกำรประชุมชี้แจง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงำน
สวัสดิภำพและควำมปลอดภัย ครูประจำชั้น
ครูหัวหน้ำสำย กำหนดมำตรกำรที่มีอยู่แล้ว
ในเรื่องกำรดูแลนักเรียนในเรื่องควำมปลอดภัย
ในเรื่องควำมปลอดภัยระหว่ำงอยู่ในชั้นเรียน
และกำรออกไปข้ำงนอกให้เพิ่มควำมเข้มงวดใน
กำรดูแล กำรอยู่เวรของครูในที่ที่มีควำมเสี่ยง
กำรรักษำควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย
-มีกำรประชุมชี้แจงในเรื่องของระบบข้อมูล
สำรสนเทศจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อกำร
เผยแพร่

-มีกำรประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ให้มีควำมเข้ำใจใน
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2553
-มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนโดย
มีผู้แทนผู้รับใบอนุญำต/ประธำน,ผู้ทรงคุณวุฒิ,
ผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนครู/เลขำนุกำร

