
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ค ำน ำ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นการสรุปผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผลการบริหารจัดการและการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลจาก
การบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลอ้งกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  และนอกจากนี้ยังเป็นการวัด
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับขั้นพื้นฐาน    เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน และน าผลไปปรบัแผนพฒันาคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ต่อไป     
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 ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง พ.ศ. 2559 – 2564 

   โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   พ.ศ.2559 

– 2564    เพื่อก าหนดแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  การจดัท ากรอบแนวคิดในการ

จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   ทิศทางการจดัการศึกษาตาม

แนวทางนกับุญมงฟอร์ต   มาตรฐานวชิาชีพครูพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2545  การประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 4 ( พ.ศ.2559 -2563) 

เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA  แนวทางการพฒันา

การศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 และแผนยทุธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 การบริหารงานของโรงเรียน รวมทั้งการเก็บขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและความ

คาดหวงัจากครู  คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ  ผูป้กครอง นกัเรียน สมาคมผูป้กครองและครู    

สมาคมศิษยเ์ก่า และชุมชน โดยการประชุมสนทนากลุ่ม  ( Focus Group Discussion ) จากตวัแทนกลุ่ม และ

มี  ผศ.ดร.สุดารัตน์    สารสวา่ง  อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นท่ีปรึกษา     

หลงัจากนั้นคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาไดว้ิเคราะห์ SWOT  น าเสนอต่อคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา

พร้อมทั้งจดัเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม และน าเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT  ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนและคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ ใหเ้ห็นชอบ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   

พ.ศ.2559 – 2564  

 ทั้งน้ี  คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ใชก้รอบแนวคิดการจดัท าแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 – 2564  
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กำรบริหำรงำนของโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 
ตำมขอบข่ำยกำรบริหำรงำนของโรงเรียน
อสัสัมชัญระยอง ประกอบด้วย 

1. ส านกัผูอ้  านวยการ 
2. ฝ่ายวชิาการ 
3. ฝ่ายปกครอง 
4. ฝ่ายกิจกรรม 
5. ฝ่ายปฐมวยั 
6. ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
7. ฝ่ายธุรการ – การเงิน  

 

แนวคิดกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
1.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
2. ทิศทางการจดัการศึกษาตามแนวทางนกับุญ
มงฟอร์ต 
3. มาตรฐานวชิาชีพครู 
4. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2545 
5. การประเมินคุณภาพภายนอกระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 4 ( พ.ศ.2559 -2563) 
6. เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA  
7. แนวทางการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 
8. แผนยทุธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 
สังเคราะห์แนวคิดการบริหารแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ย 

1. การเก็บขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัจากการประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus  
Group Discussion) จากตวัแทนครู  คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ  ผูป้กครอง 
นกัเรียน สมาคมผูป้กครองและครู    สมาคมศิษยเ์ก่า และชุมชน 

2. การวเิคราะห์ SWOT  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการและอาจารยท่ี์ปรึกษาการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3. ก าหนดแผนพฒันาคุณภาพโดยคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4. ปรับปรุงแผนพฒันาคุณภาพ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ผูอ้  านวยการและอาจารยท่ี์ปรึกษาการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง 
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ส ำหรับกำรศึกษำแนวคดิกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำในกำรจัดท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ
ประกอบด้วย  7  แนวคดิ ดังนี ้

 
 
1.ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย   
 

ตอนท่ี 3  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา  51 เสรีภาพในทางวชิาการยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
มาตรา  52  บุคคลยอ่มมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและหลากหลายอยา่ง 

ทัว่ถึง เพื่อพฒันาตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ความถนดั  และศกัยภาพของแต่ละบุคคลตั้งแต่
ระดบัปฐมวยัถึงระดบัมธัยมศึกษาสายสามญัและสายอาชีพ   โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ผูย้ากไร้หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบากตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึงและการ
สนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน 
 
   2.  ทศิทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวนักบุญมงฟอร์ต 

 
2.1.วสิัยทศัน์ดา้นการจดัการศึกษาตามทางนกับุญมงฟอร์ต 
2.2. เป้าหมายของการจดัการศึกษาตามแนวทางนกับุญมงฟอร์ต 
2.3. มิติต่าง ๆ ของการจดัการศึกษาตามแนวทางนกับุญมงฟอร์ต 

2.3.1   วสิัยทศัน์ฝ่ายจิต 
2.3.2   การจดัการศึกษาเชิงอา้แขนรับ 
2.3.3   วธีิการของการรับสภาพเช่นเดียวกนั 
2.3.4   นวตักรรมใหม่ ๆ และความคิดริเร่ิม 
2.3.5  ผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 
2.3.6  ผูร่้วมงานและการมีเครือข่าย 
2.3.7  เคารพต่อชุมชนของชีวิต    
2.3.8  แสวงหาความเป็นเลิศ 
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3. มำตรฐำนวชิำชีพทำงกำรศึกษำ : คุรุสภำ 
 

คุรุสภา ( 2556 ) ไดก้  าหนดมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา   3  ดา้น คือ  
 3.1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 
  3.1.1   มาตรฐานความรู้ 
  3.1.2   มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ 
 3.2.  มาตรฐานการปฏิบติังาน 
 3.3   มาตรฐานการปฏิบติัตน ( จรรยาบรรณของวชิาชีพ ) 
  3.3.1   จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  3.3.2   จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
  3.3.3   จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
  3.3.4   จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
  3.3.5   จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
4. พระรำชบัญญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม ( ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2545  

 
 4.1. ความมุ่งหมายและหลกัการ 
 มาตรา 6  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 
 มาตรา 7  ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ  
ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จกั
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ   รวมทั้งส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมของชาติ  การ
กีฬา   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   ภูมิปัญญาไทย   และความรู้อนัเป็นสากล   ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จกัพึ่งตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้  
และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 มาตรา  8  การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี 

1.  เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
2. ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
3. การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
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4.2   แนวการจดัการศึกษา 
มาตรา  24  การจดักระบวนการเรียนรู้  ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1.จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ 

ผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยกุต์ 

ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
3.จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติั  ใหท้  าได ้  

คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
4.จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วน 

สมดุลกนั  รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม   ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
5.ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียน  

 และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 

6.จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือกบั 
บิดา มารดา  ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 4.3  เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 มาตรา  66   ผูเ้รียนมีสิทธิไดก้ารพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใน
โอกาสแรกท่ีท าได ้ เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
 
5.   กำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน รอบ 4  ( พ.ศ. 2559 – 2563 ) 
 
 กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ  4  
 ( พ.ศ.2559 – 2563 )   ประกอบดว้ย 
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มำตรฐำนที ่1  คุณภำพของผู้เรียน 
 

1.1.ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวจิารณญาณ  อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แกปั้ญา 

3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน  หรือการท างาน 

1.2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
1)   การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฎหมาย 
      และวฒันธรรมอนัดีของสังคม 

        2)  ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
        3)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4)  สุขภาวะทางร่างกาย  และลกัษณะจิตสังคม 
 

มำตรฐำนที ่2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

1.   การมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2.   การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
      2.1.  การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้นทุก 
              กลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
      2.2   การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
      2.3   การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
      2.4   การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ 
3.  การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ
และไดม้าตรฐาน 

              4.  การก ากบั  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
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มำตรฐำนที ่3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

 1  การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกมีส่วนร่วม 
 2. การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 3.  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
มำตรฐำนที ่4  ระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในทีม่ีประสิทธิผล 
 
    การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

6.  เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน OBECQA  
 
  แนวทางการของ  OBECQA  ค  านึงถึงความยดืหยุน่ในการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งและต่อเน่ืองกนั
ขององคก์รทั้ง   7  หมวด ด าเนินการไดแ้ก่ 
 หมวด  1   การน าองคก์ร 
 หมวด  2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 หมวด  3 การมุ่งเนน้นกัเรียน 
 หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 
 หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร 
 หมวด 6 การมุ่งเนน้การด าเนินการ 
 หมวด 7 ผลลพัท ์
 

7. แนวทำงกำรพฒันำกำรศึกษำไทยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ศตวรรษที ่21 
 
 แนวทางการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 จะประกอบไปดว้ยแนวทาง
ในการด าเนินการท่ีส าคญัทั้งการ “ ซ่อม”  และการ  “สร้าง”  ควบคู่กนัไป 
 ซ่อม 

1. ปฏิรูประบบการผลิตครูและพฒันาศกัยภาพครูประจ าการ 
2. ปฏิรูปการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
3. ปฏิรูประบบการประเมินเนน้การประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้  
4. ปฏิรูปเชิงโครงสร้างและบริหารการเปล่ียนแปลงตลอดจนปฏิรูประบบการบริหารจดัการ 
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สร้าง 
5. สร้างสังคมแห่งปัญญา  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ และสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้  เพื่อสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์ไม่เนน้แต่วชิาการ 
 

    นโยบำย มูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย  ( พ.ศ. 2559 – 2564 ) 
 
 มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  ไดรั้บการจดัตั้งเม่ือวนัท่ี  29  เมษายน  2496  โดยมี
ส านกังานใหญ่  ณ โรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชย ์  เลขท่ี  141  ถนนสาธร   อ าเภอยานนาวา  จงัหวดัพระนคร  
โดยมีวตัถุประสงคข์องมูลนิธิ ฯ เร่ิมแรก  คือ เพื่อด าเนินการอุปการะ  ฟ้ืนฟู และส่งเสริมโรงเรียนท่ีคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งไวแ้ลว้  และส่งเสริมโรงเรียนท่ีจะตั้งข้ึนใหม่  เพื่อความกา้วหนา้ใน
การศึกษาแห่งประเทศไทย  รวมถึงใหก้ารศึกษาแก่เด็กก าพร้าและการฝึกหดัครู ฯ 
 ปัจจุบนั มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย   มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี  2   ซอยแสงเงิน 
( ทองหล่อ 25 ) แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 
ข้ึนใหม่ในทุกรอบ 3 ปี ตามวาระของอธิการเจา้คณะแขวงแห่งประเทศไทย  ซ่ึงแผนยทุธศาสตร์มูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 – 2564 
 

   วสัิยทศัน์ 
 

 มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  เป็นองคก์รส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิ ฯ ใหมี้มาตรฐานสากล  มีเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาการศึกษา  อยูร่่วมและรับใชส้ังคมตาม
ทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
 

  พนัธกจิ 
 

1. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนในเครือมูลนิธิฯจดัการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
2. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ใหมี้มาตรฐานสากล 
3. พฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯใหเ้ป็นระบบและประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกบับุคคล หน่วยงานและองคก์รทุกภาคส่วนในการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
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    คุณค่ำหลกั 
 

1. ยดึมัน่ในสัจธรรม ( ตามคุณค่าพระวรสาร ) 
2. มีวริียะ อุตสาหะ 
3. รับผดิชอบต่อสังคม 

 

  วตัถุประสงค์ 
 

1. เพื่อจดัการศึกษาใหบ้รรลุตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
2. เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมาตรฐานสากล 
3. เพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯใหมี้ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิ

บาล 
4. เพื่อพฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์รงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ใหเ้ป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ กบัทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อ

ยกระดบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

    เป้ำหมำย 
 

1. โรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ มีการจดัการศึกษาใหบ้รรลุตามทิศทางการจดัการศึกษาใน 
แนวมงฟอร์ต 

2. ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
3. ระบบการบริหารจดัการของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีความเป็นเลิศอยา่งย ัง่ยนื 
4. การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพของครุสภาและมีความ

ผกูพนักบัองคก์ร 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ กบัทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดบัการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา 
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     ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ 
 

1. จ านวนโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ตในระดบัดีมากข้ึน
ไป 

2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีมาตรฐานสากล 
3. ร้อยละของผูเ้รียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯระดบั ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบระดบัชาติสูง

กวา่ ค่า T-Score  40 
4. จ านวนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีระบบการบริหารตามเกณฑข์อง  TQA 
5. จ านวนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ท่ีมีการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

เป็นระบบ 
6. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพนัต่อองคก์รระดบัดีข้ึนไปและสอดคลอ้งกบัผลลพัทข์ององคก์ร 
7. ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพตามคุรุสภาระดบัดีข้ึนไป 
8. จ านวนเครือข่ายความส าเร็จท่ีเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายและลกัษณะความร่วมมือดา้น

เทคโนโลย ี  นวตักรรมองคค์วามรู้  และอ่ืนๆ กบัทุกภาคส่วน 
 

     ยุทธศำสตร์ 
 
 ยุทธศำสตร์ที ่1  ฟ้ืนฟูการจดัการศึกษาใหบ้รรลุตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
จุดมุ่งหมำย 
 มุ่งฟ้ืนฟูและพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยให้
ผูเ้รียน   ผูร่้วมบริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรู้้ เขา้ใจและปฏิบติัตามทิศทางการจดัการศึกษาใน
แนวมงฟอร์ต  มีเครือข่ายความร่วมมือ  การจดัหลกัสูตร  การจดักิจกรรมท่ีปลูกฝัง ส่งเสริมและพฒันาให้
เคารพต่อชุมชนของชีวิตตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ตอยา่งย ัง่ยนื 
 ยุทธศำสตร์ที ่2  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯใหมี้มาตรฐานสากล 
จุดมุ่งหมำย 
 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  มีความเป็นเลิศทางดา้นวชิาการ  ดว้ยการ
ยกระดบัคุณภาพ  หลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน ระบบการวดัประเมินผล  ส่ือเทคโนโลย ี นวตักรรม  
งานวจิยั  และครูผูส้อนมีความเช่ียวชาญในการพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย  2  ภาษา มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น  มีจิตสาธารณะและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม   มีความรอบรู้ในทกัษะการเรียนรู้ของ
ศตวรรษท่ี 21  และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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 ยุทธศำสตร์ที ่3 เสริมสร้างระบบการบริหารจดัการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯใหมี้ประสิทธิภาพตาม
หลกัธรรมาภิบาล 
จุดมุ่งหมำย 
 มุ่งพฒันาผูบ้ริหาร  ผูร่้วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  ใหมี้
วสิัยทศัน์   มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ  ( Academic  Leadership ) ท่ีมีผลงานปรากฎเป็นท่ียอมรับบริหารจดัการ
ดว้ยระดบัคุณภาพท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์รระดบัโลกและสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 
 ยุทธศำสตร์ที ่4  เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์รงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
จุดมุ่งหมำย 
 มุ่งส่งเสริม  และพฒันา  ภราดา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้สมรรถนะ  มีความรู้  ทกัษะ
ความสามารถในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ  มีความรัก  ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 ยุทธศำสตร์ที ่5  เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ กบัทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ  เพื่อยกระดบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
จุดมุ่งหมำย 
 มุ่งพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาใหมี้ความคล่องตวัในการบริหารงาน  โดยส่งเสริมใหทุ้กภาค
ส่วนไดมี้ส่วนร่วมสนบัสนุนเพื่อพฒันาการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  รวมทั้ง
ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัต่าง ๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาและสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัโรงเรียนในเครือ ฯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 
 

 

 

 ส่วนที่  2 
แผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 

 

โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง  ไดจ้ดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2564  โดยก าหนด
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ย วสิัยทศัน์ เอกลกัษณ์  อตัลกัษณ์  ค่านิยม   พนัธกิจ   ยทุธศาสตร์   
เป้าประสงค ์และ จุดเนน้ของโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

     วสัิยทศัน์  (  Vision ) 
 

      โรงเรียนอสัสัมชญัระยองเป็นผูน้ าทางการศึกษาตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต   มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

    เอกลกัษณ์โรงเรียน 
 

1. การจดัการเรียนการสอนแบบ Bilingual 
2. เสริมสร้างนกัเรียนใหมี้สุนทรียภาพ 
3. บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

 

   อตัลกัษณ์โรงเรียน 
 

1. ศรัทธา  ยดึมัน่และปฏิบติัตนตามศาสนาท่ีตนนบัถือ 
2. วริิยะ  อุตสาหะ  ในการท างานใหส้ าเร็จ 
3. นกัเรียนมีสุนทรียภาพและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
4. นกัเรียนสามารถส่ือสาร  3  ภาษาไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 

 

       ค่ำนิยม 
 

1. ยดึมัน่ในสัจธรรม ( ตามคุณค่าพระวรสาร )  
2. มีความวริิยะ  อุตสาหะ 
3. รับผดิชอบต่อสังคม 
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                                               ระดบักำรศึกษำปฐมวยั 
 
  พนัธกจิ  (  Mission ) 
 

1. ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาดา้นร่างกายเหมาะสมตามวยั 
2. ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ด็กมีพฒันาดา้นอารมณ์และจิตใจตามจิตตารมณ์นกับุญมงฟอร์ตฯเหมาะสม

ตามวยั 
3. สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสังคมและมีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จเหมาะสมตาม

วยั 
4. พฒันาใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาตามมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวยั 
5. ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ด็กมีทกัษะชีวติเหมาะสมตามวยั 
6. ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ดก็มีศกัยภาพเป็นพลโลกตามหลกัสูตรมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวยั 
7. ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ด็กมีอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
8. ส่งเสริมและพฒันาครูใหป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่

มาตรฐานสากล 
9. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
10. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
11. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหโ้รงเรียนมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและตาม

มาตรฐานสากลตามบริบท 
12. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหโ้รงเรียนมีการพฒันาเทคโนโลย ี และจดับรรยากาศ อาคารสถานท่ี 

ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวการศึกษามงฟอร์ตและสากล 
13. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีการ สืบสานและอนุรักษศิ์ลป วฒันธรรมประเพณีไทยและสากล 
14. สร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนให้โรงเรียนเกิดเครือข่ายกบับุคคล องคก์รและสถาบนัต่างๆ ในการให้

โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
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       ยุทธศำสตร์   
 

1. ยุทธศำสตร์ที ่1 ( ด้ำนเด็ก )   ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการใหค้รบทั้ง  4  ดา้น  
2. ยุทธศำสตร์ที ่2 ( ด้ำนบุคลำกร )   พฒันาหลกัสูตรและบุคลากรใหมี้คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

3. ยุทธศำสตร์ที ่3 (ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร) มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพตามหลกั

ธรรมาภิบาล  มีการพฒันาเทคโนโลย ีและจดับรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

4. ยุทธศำสตร์ที ่4 (ด้ำนควำมสัมพนัธ์กบัชุมชน)  เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีมีคุณภาพกบั

บุคคล  องคก์รและสถาบนัต่าง ๆ เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล  

5. ยุทธศำสตร์ที ่5 (ด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลป วฒันธรรม ) ส่งเสริมใหมี้การสืบสานและอนุรักษ ์

ศิลปวฒันธรรมประเพณีไทยและสากล 

             เป้ำประสงค์ ฝ่ำยปฐมวยั 
 

1. เด็กมีพฒันาดา้นร่างกายเหมาะสมตามวยั 
2. เด็กมีพฒันาดา้นอารมณ์และจิตใจตามจิตตารมณ์นกับุญมงฟอร์ตฯเหมาะสมตามวยั 
3. เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมและมีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จเหมาะสมตามวยั 
4. เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาตามมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวยั 
5. เด็กมีทกัษะชีวติเหมาะสมตามวยั 
6. เด็กมีศกัยภาพเป็นพลโลกตามหลกัสูตรมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวยั 
7. เด็กมีอตัลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
8. ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 
9. โรงเรียนมีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
10. โรงเรียนมีหลกัสูตรการศึกษาระดบัปฐมวยัเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
11. โรงเรียนมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานสากลตามบริบท 
12. โรงเรียนมีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
13. โรงเรียนมีการพฒันาเทคโนโลย ี และจดับรรยากาศ อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวการศึกษา

มงฟอร์ตและสากล 
14. โรงเรียนมีการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษศิ์ลป วฒันธรรมประเพณีไทยและสากล 
15. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายกบับุคคล องคก์รและสถาบนัต่างๆ ในการ

ใหโ้รงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
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ระดบักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
 
    พนัธกจิ  (  Mission ) 
 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงคต์ามจิตตารมยน์กับุญมงฟอร์ต 
3. พฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอด

ชีวติ 
4. พฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
5. พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรโรงเรียนและสู่สากล 
6. ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติและอาชีพสู่ศตวรรษท่ี 21 
7. ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลกตามหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
8. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีอตัลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
9. ส่งเสริมและพฒันาครูใหป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่

มาตรฐานสากล 
10. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
11. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
12. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหโ้รงเรียนการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานสากล

ตามบริบท 
13. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหโ้รงเรียนมีการพฒันาเทคโนโลย ี และจดับรรยากาศ อาคารสถานท่ี 

ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวการศึกษามงฟอร์ตและสากล 
14. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีการ สืบสานและอนุรักษศิ์ลป วฒันธรรมประเพณีไทยและสากล 
15. สร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนให้โรงเรียนเกิดเครือข่ายกบับุคคล องคก์รและสถาบนัต่างๆ ในการให้

โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
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    ยุทธศำสตร์ 
  
          ยุทธศำสตร์ที ่1 ( ด้ำนผู้เรียน ) ผูเ้รียนมีความรู้เป็นไปตามหลกัสูตรมาตรฐานสากล  มีคุณธรรม จริยธรรมตามจิต
ตารมณ์มงฟอร์ต  มีสุขภาวะท่ีดี มุ่งเนน้สุนทรียภาพอนัจะน าไปสู่บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

       ยุทธศำสตร์ที ่2  ( ด้ำนบุคลำกร )  พฒันาบุคลากรและหลกัสูตรใหมี้คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
          ยุทธศำสตร์ที ่3  (ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร )   มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาล  มีการพฒันาเทคโนโลย ีและจดับรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
           ยุทธศำสตร์ที ่4  (ด้ำนควำมสัมพนัธ์กบัชุมชน)   เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีมีคุณภาพกบั
บุคคล  องคก์รและสถาบนัต่าง ๆ เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
ยุทธศำสตร์ที ่5 ( ด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลป วฒันธรรม) ส่งเสริมใหมี้การสืบสานและอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีไทยและสากล 
 
 เป้ำประสงค์ ( Goals ) 
 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ตามจิตตารมยน์กับุญมงฟอร์ต 
3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
5. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรโรงเรียนและสู่สากล 
6. ผูเ้รียนมีทกัษะชีวติและอาชีพสู่ศตวรรษท่ี 21 
7. ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลกตามหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
8. ผูเ้รียนมีอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
9. ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 
10. โรงเรียนมีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
11. โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
12. โรงเรียนมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานสากลตามบริบท 
13. โรงเรียนมีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
14. โรงเรียนมีการพฒันาเทคโนโลย ี และจดับรรยากาศ อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวการศึกษา

มงฟอร์ตและสากล 
15. โรงเรียนมีการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษศิ์ลป วฒันธรรมประเพณีไทยและสากล 
16. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายกบับุคคล องคก์รและสถาบนัต่างๆ ในการ

ใหโ้รงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
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     จุดเน้นของโรงเรียน 
  

1. ภาษาสากล English, Chinese, ICT (  Cambridge,  HSK ) 

2.  Teching response to 21st   Century  Education (  STEM, BBL,Project  Based  Learning ) 

3.  ICT   เป็นส่ือการเรียนการสอนและคน้ควา้วิจยั 

4. สุนทรียศาสตร์   ดา้นดนตรี  ศิลปะ และ กีฬา (  Trinity, Waldorf,  การกีฬาแห่งประเทศไทย ) 

5. บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ ( 7  Habits )  
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำคุณภำพ    ปีกำรศึกษำ  2559 

 

ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาปีการศึกษา (2559 -2564)  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านคือ มาตรฐานด้าน
ผลการจัดการศึกษา  การบริหารการจัดการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 สรุปผลรวมของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เป้าประสงค์ 

โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละเฉลี่ย
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

จ านวน
โครงการ
บรรลุ

เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการที่
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการ

ไม่
ด าเนนิการ 

ร้อยละ
เฉลี่ย

ความส าเร็
จของการ
ด าเนนิการ 

1. เด็กมีพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 10 81 10 - - 94.81 
2. เด็กมีพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจตามจิตตา

รมณ์นักบุญมงฟอร์ตฯเหมาะสมตามวัย 
7 83.29 7 - - 99.16 

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและมีบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จเหมาะสมตามวัย 

12 82.50 12 - - 95.17 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตาม
มาตรฐานสากลเหมาะสมตามวัย 

9 82 9 - - 95.45 

5. เด็กมีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย 8 85 8 - - 97.81 
6. เด็กมีศักยภาพเป็นพลโลกตามหลักสูตร

มาตรฐานสากลเหมาะสมตามวัย         
3 81.67 3 - - 96.22 

7. เด็กมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด                 12 82.75 12 - - 97.37 
8. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกดิประสิทธิผลสูม่าตรฐานสากล 
13 82.15 12 - - 90.81 

9. โรงเรียนมกีารพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสู่
มาตรฐานสากล           

4 80 4 1 - 86.58 

10. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย
เทียบเคียงมาตรฐานสากล       

1 80 1 - - 88.04 

11. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลและตามมาตรฐานสากลตามบริบท 

12. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 

18 85.83 17 1 - 91.09 

13. โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยี  และจัด
บรรยากาศ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตาม
แนวการศึกษามงฟอร์ตและสากล           

10 84.40 10 - - 97.87 

18 



 
 

 

 

3.2.สรุปผลรวมของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ : ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

เป้าประสงค ์

โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ
ของ

โครงการ 

จ านวนโครงการ
บรรลุเป้าหมาย 

จ านวนโครงการ
ท่ีไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวนโครงการ
ไม่ด าเนินการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ 

1.ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี มี
สุนทรียภาพและบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จ 

18 86.33 17 1 - 95.85 

2.ผูเ้รียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมอนัพึง
ประสงค ์ตามจิตตารมย์
นกับุญมงฟอร์ต 

29 81.53 27 2 - 95.10 

3.ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้
และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

17 81.76 14 3 - 91.66 

4.ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การคิดอยา่งเป็นระบบตาม
มาตรฐานสากล 

16 82.13 12 4 - 88.64 

5.ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ
ท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร
โรงเรียนและสู่สากล 

20 78.85 13 7 - 82.89 

6.ผูเ้รียนมีทกัษะชีวติและ
อาชีพสู่ศตวรรษท่ี 21 

17 82.76 15 2 - 90.70 

7.ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพล
โลกตามหลกัสูตร
มาตรฐานสากล 

14 79.29 9 5 - 85.06 

8.ผูเ้รียนมีอตัลกัษณ์และ
เอกลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

26 82.19 21 5 - 89.93 
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เป้าประสงค ์

โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ
ของ

โครงการ 

จ านวนโครงการ
บรรลุเป้าหมาย 

จ านวนโครงการ
ท่ีไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวนโครงการ
ไม่ด าเนินการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ 

9.ครูปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสู่
มาตรฐานสากล 

19 82.74 16 3 - 91.16 

10โรงเรียนมีการพฒันา
บุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่
มาตรฐานสากล 

6 80 5 1 - 86.58 

11.โรงเรียนมีการพฒันา
หลกัสูตรการศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

3 81.67 3 - - 88.70 
 

12.โรงเรียนมีการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล
และตามมาตรฐานสากลตาม
บริบท 

17 85.88 16 1 - 92.28 

13.โรงเรียนมีการพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพ
เทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากล 

      

14.โรงเรียนมีการพฒันา
เทคโนโลย ี และจดั
บรรยากาศ อาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว
การศึกษามงฟอร์ตและสากล 

52 77.68 48 4 - 90.01 

15.โรงเรียนมีการส่งเสริม 
สืบสานและอนุรักษศิ์ลปะ 
วฒันธรรมประเพณีไทยและ
สากล 

3 80.61 3 - - 90.89 
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เป้าประสงค ์

โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ
ของ

โครงการ 

จ านวนโครงการ
บรรลุเป้าหมาย 

จ านวนโครงการ
ท่ีไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวนโครงการ
ไม่ด าเนินการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ 

16.โรงเรียนมีการสร้าง 
ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิด
เครือข่ายกบับุคคล องคก์ร
และสถาบนัต่างๆ ในการให้
โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้สู่สากล 

7 83.14 7 - - 97.67 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนและเป้ำหมำย  

1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนและเป้ำหมำย 

มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรลุ / 
 ไม่บรรลุ 

มำตรฐำนที ่1 เด็กมีพฒันาการดา้น
ร่างกาย 

เป้าประสงคท่ี์ 1 เด็กมีพฒันาดา้น
ร่างกายเหมาะสมตามวยั 

1. แผนงานส่งเสริมสุขภาพอนามยั 80 98.30 บรรลุ 
2. โครงการลดน ้าหนกัพิชิตโรคอว้น 80 95.17 บรรลุ 

 3. กิจกรรมชัง่น ้าหนกั  วดัส่วนสูง 80 92.10 บรรลุ 
  4. กิจกรรมออกก าลงักาย 85 95.83 บรรลุ 
  5. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 80 92.10 บรรลุ 
  6. แผนงานส่งเสริมสุขภาพอนามยั 80 98.30 บรรลุ 
  7. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามยั 80 98.30 บรรลุ 
  8. โครงการเอดส์โลก 80 90.56 บรรลุ 
  9. โครงการซอ้มอพยพหนีไฟ  80 96.83 บรรลุ 
  10. โครงการต่อตา้นยาเสพติด 85 90.56 บรรลุ 
  ค่าเฉล่ีย 81 94.81 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้น
อารมณ์และจิตใจ 

เป้าประสงคท่ี์ 2 เด็กมีพฒันาดา้น
อารมณ์และจิตใจตามจิตตารมณ์นกับุญ
มงฟอร์ตฯเหมาะสมตามวยั 

1. แผนงานกีฬา 83 98.80 บรรลุ 
2. โครงการกีฬาสี & กรีฑาสีอนุบาล 86 98.80 บรรลุ 
3. กิจกรรมอวยพรวนัเกิด 90 98.90 บรรลุ 
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็ก

ปฐมวยั 
80 100 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรลุ / 
 ไม่บรรลุ 

  5. แผนงานดนตรี 75 100 บรรลุ 
6. แผนงานกีฬา 83 98.80 บรรลุ 
7. โครงการกีฬาสี&กรีฑาสีอนุบาล 86 98.80 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 83.29 99.16 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคม 

เป้าประสงคท่ี์ 3 เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคมและมีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ
เหมาะสมตามวยั 

1. แผนงานระเบียบวนิยั 79 79.69 บรรลุ 
2. โครงการคนดีของห้องเรียน 80 99.00 บรรลุ 
3. แผนงานวนัส าคญั 88 98.05 บรรลุ 
4. กิจกรรมวนัไหวค้รู 85 98.13 บรรลุ 
5. กิจกรรมวนัแม่ 85 99.37 บรรลุ 
6. โครงการหนูนอ้ยมารยาทงาม 80 91.88 บรรลุ 
7. โครงการเดินแถวงดงาม 78 90.13 บรรลุ 
8. แผนงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 79 97.25 บรรลุ 
9. กิจกรรมวนัสถาปนานกับุญหลุยส์ 88 95.50 บรรลุ 

10. กิจกรรมวนัคริสตม์าส 88 98.75 บรรลุ 

11.  แผนงานประชาธิปไตย 80 97.06 บรรลุ 

12. โครงการหนูนอ้ยประชาธิปไตย 80 97.20 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 
 

82.50 95.17 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรลุ / 
 ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีพฒันาการดา้น
สติปัญญา 
มาตรฐานท่ี 11  การพฒันา
สถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน 

เป้าหมายท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้น
สติปัญญาตามาตรฐานสากลเหมาะสม
ตามวยั 

1. โครงการวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 80 95.63 บรรลุ 
2. โครงการส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้ 85 92.86 บรรลุ 
3. กิจกรรม Walk  Rally อ.1 85 92.40 บรรลุ 
4. กิจกรรมทศันศึกษา อ.2 อ.3 85 93.09 บรรลุ 
5. กิจกรรมคณิตศาสตร์ 80 98.10 บรรลุ 

6. โครงการภาษาพาสนุก 80 98.00 บรรลุ 

7. กิจกรรม Conversation ส าหรับเด็กปฐมวยั 80 97.90 บรรลุ 

8. โครงการสารรักจากใจ 78 98.20 บรรลุ 

9. โครงการส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้ 85 92.86 บรรลุ 
  ค่าเฉล่ีย 82 95.45 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้น
อารมณ์และจิตใจ 

เป้าหมายท่ี 5 เด็กมีทกัษะชีวติเหมาะสม
ตามวยั 

1. แผนงานการจดัการเรียนการสอน 88 97.50 บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคม 

2. กิจกรรมหนูนอ้ยประชาธิปไตย 80 97.20 บรรลุ 
3. กิจกรรมวนัไหวค้รู 85 98.13 บรรลุ 
4. กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 88 98.50 บรรลุ 

5. กิจกรรมวนัสถาปนานกับุญหลุยส์ 88 95.50 บรรลุ 

6. กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 85 99.37 บรรลุ 
7. งานกีฬากรีฑาสีอนุบาล 86 98.80 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรลุ / 
 ไม่บรรลุ 

8. งานอนุบาลน่าอยูแ่ละรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 80 97.50 บรรลุ 
  ค่าเฉล่ีย 85 97.81 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 7 แนวทางการจดั
การศึกษา 

เป้าประสงคท่ี์ 6 เด็กมีศกัยภาพเป็นพล
โลกตามหลกัสูตรมาตรฐานสากล
เหมาะสมตามวยั         

1. กิจกรรม Conversation ส าหรับเด็กปฐมวยั 80 97.90 บรรลุ 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 80 97.90 บรรลุ 

3. โครงการส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้ 85 92.86 บรรลุ 
  ค่าเฉล่ีย 81.67 96.22 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 10 การพฒันา
สถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญาวสิัยทศัน์และจุดเนน้ของ
การศึกษาปฐมวยั 

เป้าประสงคท่ี์ 7 เด็กมีอตัลกัษณ์ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด                 

1. แผนงานวนัส าคญั 88 98.05 บรรลุ 

2. แผนงานการจดัการเรียนการสอน 88 97.50 บรรลุ 

3. แผนงานสัมพนัธ์ชุมชน  86 94.68 บรรลุ 

4. โครงการบณัฑิตนอ้ย 86 96.87 บรรลุ 

5. งานอนุบาลน่าอยูแ่ละรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 80 97.50 บรรลุ 
6. แผนงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 79 97.25 บรรลุ 

7. โครงการน ้าใจหนูสู่สังคม 85 95.50 บรรลุ 

8. โครงการกีฬาสี&กรีฑาสีอนุบาล 86 98.80 บรรลุ 

9. แผนงานดนตรี 75 100 บรรลุ 
10. กิจกรรม Conversation ส าหรับเด็กปฐมวยั 80 97.90 บรรลุ 

11. โครงการโยคะ 80 98.80 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรลุ / 
 ไม่บรรลุ 

  12. โครงการวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 80 95.63 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 82.75 97.37 บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 5  ครูปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

เป้าประสงคท่ี์ 8 ครูปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 

1. โครงการนิเทศ 80 97.14 บรรลุ 

2. กิจกรรมนิเทศบรรยากาศหอ้งเรียน 80 97.14 บรรลุ 

3. แผนงานวิจยั 85 89.00 บรรลุ 

4. แผนงานการจดัการเรียนการสอน 88 97.50 บรรลุ 

5. โครงการจิตอาสาครู 85 100 บรรลุ 
6. โครงการส่ือช่วยสอน 80 91.82 บรรลุ 

7. โครงการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 85 96.40 บรรลุ 

8. โครงการสายสัมพนัธ์บา้นและโรงเรียน 85 90.77 บรรลุ 
9. โครงการประเมินผลการปฏิบติังานของครูและบุคลากร 80 81.26 บรรลุ 

10. แผนงานทรัพยากรมนุษย ์ 80 100 บรรลุ 
11. โครงการพฒันาครูและบุคลากรภายใตก้รอบ 

OBECQA 
80 75.48 ไม่บรรลุ 

12. โครงการอบรมพฒันาจิตครู 80 82 บรรลุ 
13. โครงการฟ้ืนฟูจิตใจครูคาทอลิก 80 82 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 82.15 90.81 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 5  ครูปฏิบติังานตาม เป้าประสงคท่ี์ 9 โรงเรียนมีการพฒันา 1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเปิด 80 96.34 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรลุ / 
 ไม่บรรลุ 

บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

บุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่
มาตรฐานสากล           

ภาคเรียน 
2. โครงการอบรมพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 80 81.13 บรรลุ 
3. โครงการจิตอาสาครู 85 100 บรรลุ 
4. โครงการเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติมครูสู่

มาตรฐานสากล 
75 68.85 ไม่บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 80 86.58 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 7  แนวการจดัการศึกษา เป้าประสงคท่ี์ 10 โรงเรียนมีหลกัสูตร

การศึกษาระดบัปฐมวยัเทียบเคียง
มาตรฐานสากล       

1. แผนงานพฒันาหลกัสูตร 80 88.04 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 80 88.04 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 6  ผูบ้ริหารปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เป้าประสงคท่ี์ 11 โรงเรียนมีการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและตาม
มาตรฐานสากลตามบริบท 
เป้าประสงคท่ี์ 12 โรงเรียนมีการพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพเทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากล 

1. แผนงานนโยบายและแผน 80 80 บรรลุ 

2. แผนงานบริหารส านกั ฯ 80 81.39 บรรลุ 
3. แผนงานวิจยั 85 89 บรรลุ 
4.กิจกรรมการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงภายในหน่วยงาน 80 81.25 บรรลุ 
4. แบบการส ารวจ ความคาดหวงัและความ

พึงพอใจของผูป้กครอง  นกัเรียนในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียน 

80 94.75 บรรลุ 

  5. กิจกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 80 80 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรลุ / 
 ไม่บรรลุ 

6. แผนงานการเงินจ่าย 90 90 บรรลุ 
7. โครงการทุนเด็กเรียนดีมีความสามารถ

และดอ้ยโอกาส 
90 100 บรรลุ 

8. กิจกรรมการศึกษาบุตรครู-บุตรพนกังาน 90 100 บรรลุ 
9. กิจกรรมภาษี   / ภาษีโรงเรือน 90 80 ไม่บรรลุ 
10. กิจกรรมดูแลระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 90 90.00 บรรลุ 
11. แผนงานบญัชีและงบประมาณ 90 93.16 บรรลุ 
12. โครงการตรวจสอบบญัชีภายในและภายนอก 90 90.00 บรรลุ 
13. แผนงานการจ าหน่ายเคร่ืองเขียน 90 100 บรรลุ 
14. กิจกรรมจดัสรรสวสัดิการกองทุน 90 90 บรรลุ 
15. แผนงานบริหารยานพาหนะ 90 100 บรรลุ 
16. แผนงานบริหารงานทะเบียนนกัเรียน 80 100 บรรลุ 
17. แผนงานบริหาร Smart  Card 80 100 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 85.83 91.09 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 7 แนวการจดัการศึกษา เป้าประสงคท่ี์ 13 โรงเรียนมีการพฒันา

เทคโนโลย ี และจดับรรยากาศ อาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวการศึกษา
มงฟอร์ตและสากล           

1. แผนงานบญัชีและงบประมาณ 90 93.16 บรรลุ 

  2. โครงการซ่อมบ ารุงไอทีและเทคโนโลย ี 75  92.25 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรลุ / 
 ไม่บรรลุ 

3. งานจดัซ้ือพสัดุและวสัดุอุปกรณ์แผนก
ปฐมวยั 

80 100 บรรลุ 

4. แผนงานการจดัการเรียนการสอน 88 97.50 บรรลุ 

5. งานอนุบาลน่าอยูแ่ละรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 80 97.50 บรรลุ 
6. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับ

เด็กปฐมวยั 
85 100 บรรลุ 

7. งานจดัซ้ือพสัดุและวสัดุอุปกรณ์แผนก
ปฐมวยั 

90 100 บรรลุ 

8. งานส่งเสริมสุขภาพอนามยั 80 98.30 บรรลุ 
9. กิจกรรมห้องสมุด 88 100 บรรลุ 
10. กิจกรรมรักการอ่าน 88 100 บรรลุ 

  เฉล่ีย 84.40 97.87 บรรลุ 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 

มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 1ผูเ้รียน
มีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 ผูเ้รียนมีสุข
ภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพและ
บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

1. โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนในเครือมูลนิธิฯ 85 95 บรรลุ 

2. กิจกรรมตน้กลา้คนเก่ง 80 94.95 บรรลุ 
3. กิจกรรมแข่งขนักีฬา – กรีฑาสี 90 96.25 บรรลุ 
4. กิจกรรมการชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสูง 80 92.68 บรรลุ 

  5. กิจกรรมทดสอบสมรรถนะภาพทางกาย 85 92.68 บรรลุ 
  6. โครงการบริหารความเส่ียงงานปกครองระดบัชั้น 87 99.70 บรรลุ 
  7. โครงการตรวจสารเสพติด 88 100 บรรลุ 
  8. กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี 90 95 บรรลุ 
  9. กิจกรรมรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 90 99.95 บรรลุ 
  10. กิจกรรมหลีกเล่ียงตนเองจากภาวะเส่ียง 86 98.15 บรรลุ 
  11. โครงการปันน ้าใจแด่ผูด้อ้ยโอกาส 89 100 บรรลุ 
  12. โครงการส่งเสริมพฒันาภาวะผูน้ า (ค่ายผูน้ า) 90 88.30 ไม่บรรลุ 
  13. โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นดนตรี   90 94.88 บรรลุ 
  14. กิจกรรมคาบ 8 85 100 บรรลุ 

15. กิจกรรมมหกรรมคอนเสริตเ์ทิดไทอ้งคร์าชนั 90 95.93 บรรลุ 
16. กิจกรรมสภานกัเรียน 84 91.89 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

17. โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนในเครือมูลนิธิฯ 85 95 บรรลุ 
  18. โครงการตน้กลา้คนเก่ง 80 94.95 บรรลุ 
  ค่าเฉล่ีย 86.33 95.85 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

เป้าประสงคท่ี์ 2 ผูเ้รียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่านิยมอนัพึงประสงค ์ตาม
จิตตารมยน์กับุญมงฟอร์ต 

1. โครงการส่งเสริมพฒันาภาวะผูน้ า (ค่ายผูน้ า) 90 88.30 ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 14  การ
พฒันาสถานศึกษา
ใหบ้รรลุวสิัยทศัน์
ตามปรัชญา
เป้าหมายและ
จุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

 2. กิจกรรมสภานกัเรียน 84 91.89 บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 15 การ
จดักิจกรรมตาม
นโยบายจุดเนน้แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพฒันา
ส่งเสริมสถานศึกษา
ใหย้กระดบัสูงข้ึน 

 3. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 86 93.50 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

  4. โครงการส่งเสริมพฒันาภาวะผูน้ า 88 88.30 บรรลุ 
  5. โครงการ ACR จิตอาสาช่วยเหลือสังคม 87 100 บรรลุ 

6. กิจกรรม  เพชร ACR 88 96.38 บรรลุ 
7. โครงการเพชร ACR 88 96.38 บรรลุ 
8. โครงการปันน ้าใจแด่ผูด้อ้ยโอกาส 89 100 บรรลุ 
9. กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 85 96.11 บรรลุ 

  10. กิจกรรมวนัสถาปนา/วนัระลึกถึงผูว้า่ส่งฯ 85 93 บรรลุ 
  11. กิจกรรมวนัไหวค้รู 85 94.92 บรรลุ 
  12. โครงการ ACR รักธรรมชาติ 85 96.62 บรรลุ 
  13. โครงการร่วมใจรักษพ์ิทกัษค์วามสะอาด 85 96.50 บรรลุ 
  14. โครงการ ACR  ประหยดัพลงังาน( วทิยม์ธัยม) 80 87.99 บรรลุ 
  15. กิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานจากการป่ันจกัรยาน  80 78.85 ไม่บรรลุ 

  16. โครงการเพื่อนมงฟอร์ต 80 97.50 บรรลุ 
  17. โครงการ ACR จิตอาสาพฒันาช่วยเหลือสังคม 87 100 บรรลุ 
  18. โครงการปันน ้าใจแด่ผูด้อ้ยโอกาส 89 100 บรรลุ 
  19. โครงการมิสซาเปิดปีการศึกษา 80 98.91 บรรลุ 
  20. โครงการวนัสถาปนานกับุญหลุยส์ มารีย ์ 80 98.91 บรรลุ 
 21. โครงการวนัคริสตม์าส 80 98.75 บรรลุ 

22. โครงการวนัส าคญัทางพุทธศาสนา 80 95 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

 23. โครงการปาฐกถาธรรมวนัศุกร์ตน้เดือน 80 96.25 บรรลุ 
  24. กิจกรรมวนัศุกร์ตน้เดือน 80 99.00 บรรลุ 
  25. โครงการจิตอาสาครู 85 100 บรรลุ 
  26. กิจกรรมเรียนค าสอนตอนเชา้ 80 90 บรรลุ 

27. โครงการปฐมนิเทศครูใหม่ตามจิตตารมณ์นกับุญมงฟอร์ต 80 85 บรรลุ 
 28. โครงการทุนเด็กเรียนดีมีความสามารถและดอ้ยโอกาส 90 100 บรรลุ 

  29. กิจกรรมการศึกษาบุตรครู-บุตรพนกังาน 90 100 บรรลุ 
  ค่าเฉล่ีย 81.53 95.10 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 3 
ผูเ้รียนมีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง  รักการ
เรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

เป้าประสงคท่ี์ 3 ผูเ้รียนมี
ทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ รักการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต 

1. กิจกรรมการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 80 96.37 บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 14  การ
พฒันาสถานศึกษา
ใหบ้รรลุวสิัยทศัน์
ตามปรัชญา
เป้าหมายและ
จุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

 2. แผนงานงานหอ้งสมุด 80 93.09 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 15 การ
จดักิจกรรมตาม
นโยบายจุดเนน้แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพฒันา
ส่งเสริมสถานศึกษา
ใหย้กระดบัสูงข้ึน 
 

 3. กิจกรรมรักการอ่าน 80 92.47 บรรลุ 
4. กิจกรรม EnglishSpeaking Day 
(ภาษาต่างประเทศประถม) 

80 78.33 ไม่บรรลุ 

 5. กิจกรรมสปัดาห์รู้เท่าทนัเทคโนโลย(ีกอท.ประถม ) 90 95.65 บรรลุ 

 6. โครงการกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 85 100 บรรลุ 
7. กิจกรรมวนัภาษาและวฒันธรรมจีน(ประถม-มธัยม) 87.5 98.00 บรรลุ 
8. กิจกรรม ACR Chinese  New year (ประถม - มธัยม ) 87.5 98.00 บรรลุ 
9. กิจกรรมสัปดาห์วนัภาษาไทย(ประถม) 80 97.00 บรรลุ 

 10. กิจกรรม Pre  YLE  ( ป.1-ป.6) 80 66.82 ไม่บรรลุ 

 11. กิจกรรม Pre  YLE   (Flyers  ม.1 ) 80 86.17 บรรลุ 
 12. กิจกรรม Pre  YLE   ( Ket  ม.2 ) 80 99.60 บรรลุ 

  13. กิจกรรม Pre  YLE   ( Ket ม.3 ) 80 100.00 บรรลุ 
  14. กิจกรรม Pre  YLE   ( Ket ม.4 )  80 68.34 ไม่บรรลุ 
  15. กิจกรรม Pre  YLE   ( Pet  ม.5 ) 80 90.61 บรรลุ 
  16. กิจกรรม Pre  YLE  (  Pet  ม.6 ) 80 100.00 บรรลุ 
  17. โครงการทดสอบ  HSK 

 
80 97.75 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 
 

81.76 91.66 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 4 
ผูเ้รียนมี
ความสามารถใน
การคิดอยา่งเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งมีสติสม
เหตุผล 

เป้ำประสงค์ที ่4ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการคิด
อยา่งเป็นระบบตาม
มาตรฐานสากล 

1. กิจกรรมรักการอ่าน 80 97.54 บรรลุ 
2. โครงการหอ้งเรียน Smart Science (วทิยป์ระถม ) 83 97.37 บรรลุ 

3. กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 85 84.00 ไม่บรรลุ 
4. กิจกรรมติวสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์(ประถม) 80 91.29 บรรลุ 
5. กิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณของนกัเรียน (คณิตประถม ) 80 93.07 บรรลุ 
6. กิจกรรมแข่งขนัภายนอกกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้คณิตศาสตร์( ประถม) 
80 86.71 บรรลุ 

7. กิจกรรม Morning  Activity (คณิตประถม ) 80 89.57 บรรลุ 
8. กิจกรรมสร้างนวตกรรมทางการเรียนการสอน(วิทยป์ระถม) 85 80 ไม่บรรลุ 
9. กิจกรรมติวสู่ความเป็นเลิศ ( วทิยป์ระถม) 80 89.00 บรรลุ 

 10. กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียน
วทิยาศาสตร์ ( วทิยป์ระถม) 

80 91.19 บรรลุ 

  11. กิจกรรมเพ่ือการแข่งขนัทางวทิยาศาสตร์(วทิยป์ระถม) 80 80.00 บรรลุ 
  12. กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 90 93.63 บรรลุ 
  13. โครงการแข่งขนัภายนอกดา้นศิลปะ 80 93.76 บรรลุ 
  14. กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์และวนัวชิาการ 83 82.75 ไม่บรรลุ 
  15. กิจกรรมสปัดาห์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วทิยม์ธัยม ) 83 84.15 บรรลุ 

16. กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85 84.15 ไม่บรรลุ 
  ค่าเฉล่ีย 82.13 88.64 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมี
ความรู้และทกัษะท่ี
จ าเป็นตามหลกัสูตร 

เป้าประสงคท่ี์ 5 ผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตรโรงเรียนและสู่สากล 

1. กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระ 

95 80.93 ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 14  การ
พฒันาสถานศึกษาให้
บรรลุวสิยัทศันต์าม
ปรัชญาเป้าหมายและ
จุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

2. กิจกรรม  4 – skill  Test  ระดบัประถม 80 66.82 ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 15 การจดั
กิจกรรมตามนโยบาย
จุดเนน้แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พฒันาส่งเสริม
สถานศึกษาให้
ยกระดบัสูงข้ึน 

 3. กิจกรรม  4 – skill  Test  ระดบัมธัยม 
 

80 91.80 บรรลุ 

 
4. กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประถม ) 

 
75 

 
94.51 

 
บรรลุ 

5. กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( มธัยม ) 

80 70.79 ไม่บรรลุ 

6. กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อการแข่งขนั
ภายนอก ( ภาษาไทยมธัยม ) 

80 70 ไม่บรรลุ 

7. กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ ( ประถม ) 

80 84.36 บรรลุ 

 8. กิจกรรมการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม(ประถม ) 

75 91.95 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

  9. กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อการแข่งขนั
ภายนอก ( สังคมมธัยม ) 

80 70 ไม่บรรลุ 

  10. แผนงานวดัผลประเมินผล 80 87.55 บรรลุ 
  11. กิจกรรมประเมินสมรรถนะตามหลกัสูตร 5 สมรรถนะ 80 100 บรรลุ 
 12. กิจกรรมการประเมินการอ่านคิดวเิคราะห์และเขียน 80 100 บรรลุ 

13. กิจกรรมทดสอบ O-NET 50 70.21 บรรลุ 
 14. โครงการ Language  Immersion Program 80 86.47 บรรลุ 

  15. โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาไทย (มธัยม) 80 70 ไม่บรรลุ 
  16. กิจกรรม  4 – skill  Test 80 91.80 บรรลุ 

  17. กิจกรรมทดสอบ  HSK  ระดบัประถม 80 66.82 ไม่บรรลุ 
  18. กิจกรรมทดสอบ  HSK  ระดบัมธัยม 80 91.80 บรรลุ 

  19. กิจกรรม ACR  Cambridge For Outsider 80 80.70 บรรลุ 

  20. กิจกรรมวนัภาษาไทย ( มธัยม ) 82 91.43 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 78.85 82.89 บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมี
ทกัษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

เป้ำประสงค์ที ่6 ผูเ้รียนมี
ทกัษะชีวติและอาชีพสู่
ศตวรรษท่ี 21 

1. โครงการห้องเรียน Smart  Science (วทิย์
ประถม) 

83 97.37 บรรลุ 

2. แผนงานส่งเสริมประชาธิปไตยและ
คณะกรรมการนกัเรียน 

84 88.30 บรรลุ 

3. กิจกรรมชมรม 80 82 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

4. แผนงานแนะแนว 85 96.07 บรรลุ 
5. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 85 82.20 ไม่บรรลุ 
6. โครงการ Day  Camp ( ป.1- ป.5 ) 85 93.80 บรรลุ 

  7. โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ ( ป.6- ม.3 ) 85 92.71 บรรลุ 
8. โครงการจิตอาสาสาธารณประโยชน์ ( ม.4 – ม.6 ) 85 93.56 บรรลุ 
9. กิจกรรมฟังเทศน์วนัศุกร์ตน้เดือน 80 99 บรรลุ 

 10. กิจกรรมมิซซาวนัศุกร์ตน้เดือน 80 99 บรรลุ 
  11. กิจกรรมกรีฑาและกีฬาสี 90 96.25 บรรลุ 
  12. กิจกรรมกรีฑาเครือ 85 95 บรรลุ 
  13. โครงการ  ACR  รักษธ์รรมชาติ 80 96.62 บรรลุ 
  14. โครงการ  ACR   คดัแยกขยะ 80 80.12 บรรลุ 
  15. โครงการประหยดัพลงังาน 80 83.42 บรรลุ 
  16. โครงการศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ  80 87.55 บรรลุ 
  17. กิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานจากการป่ันจกัรยาน

(วทิยป์ระถม) 
80 78.85 ไม่บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 82.76 90.70 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมี
ความรู้และทกัษะท่ี
จ าเป็นตามหลกัสูตร 
 

เป้าประสงคท่ี์ 7 ผูเ้รียนมี
ศกัยภาพเป็นพลโลกตาม
หลกัสูตรมาตรฐานสากล 

1. กิจกรรม Pre  YLE  ( ป.1-ป.6) 80 66.82  ไม่บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 14  การ
พฒันาสถานศึกษาให้
บรรลุวสิยัทศันต์าม
ปรัชญาเป้าหมายและ
จุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 
 

2. กิจกรรม Pre  YLE   (Flyers  ม.1 ) 80 86.17 บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 15 การ
จดักิจกรรมตาม
นโยบายจุดเนน้แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพฒันา
ส่งเสริมสถานศึกษา
ใหย้กระดบัสูงข้ึน 

 3. กิจกรรม Pre  YLE   ( Ket  ม.2 ) 80 99.60 บรรลุ 

 4. กิจกรรม Pre  YLE   ( Ket ม.3 ) 80 100.00 บรรลุ 

 5. กิจกรรม Pre  YLE   ( Ket ม.4 )  80 68.34 ไม่บรรลุ 

 6. กิจกรรม Pre  YLE   ( Pet  ม.5 ) 80 90.61 บรรลุ 
 7. กิจกรรม Pre  YLE  (  Pet  ม.6 ) 80 100.00 บรรลุ 
 8. โครงการทดสอบ  HSK 80 97.75 บรรลุ 
 9. กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประถม ) 
75 94.51 บรรลุ 

 10. กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( มธัยม ) 

80 70.79 ไม่บรรลุ 

11. กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อการ
แข่งขนัภายนอก ( ภาษาไทยมธัยม ) 

80 70 ไม่บรรลุ 

 12. กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ ( ประถม ) 

80 84.36 บรรลุ 

39 



 
 

 

 

มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

13. กิจกรรมการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม(ประถม ) 

75     91.95 บรรลุ 

  14. กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อการ
แข่งขนัภายนอก ( สังคมมธัยม ) 

80 70 ไม่บรรลุ 

  ค่ำเฉลีย่ 
 

79.29 85.06 บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

เป้าประสงคท่ี์ 8 ผูเ้รียนมีอตั
ลกัษณ์และเอกลกัษณ์ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

1. โครงการปาฐกถาธรรมวนัศุกร์ตน้เดือน 80 96.25 บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 14  การ
พฒันาสถานศึกษาให้
บรรลุวสิยัทศันต์าม
ปรัชญาเป้าหมายและ
จุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

2. กิจกรรมมิซซาวนัศุกร์ตน้เดือน 80 98.91 บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 15 การจดั
กิจกรรมตามนโยบาย
จุดเนน้แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พฒันาส่งเสริม
สถานศึกษาให้
ยกระดบัสูงข้ึน 

3. กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 80 98.75 บรรลุ 

40 



 
 

 

 

มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

 4. กิจกรรมมิสซาเปิด-ปิด ภาคเรียน 80 98.91 บรรลุ 
 5. กิจกรรมฉลองวนัคริสตม์าส 80 98.75 บรรลุ 

 6. กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนาพุทธ 80 95 บรรลุ 
  7. โครงการตน้กลา้คนเก่ง 80 94.95 บรรลุ 
  8. โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นตนตรี 90 90.75 บรรลุ 
  9. กิจกรรมเพชร ACR 88 96.38 บรรลุ 
  10. กิจกรรม ACR Cambridge  For  Outside 85 80.70 ไม่บรรลุ 
  11. กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 80 84.25 บรรลุ 
  12. กิจกรรม Chinese  Day 90 98 บรรลุ 
  13. กิจกรรม English  Camp 90 81.72 ไม่บรรลุ 
  14. กิจกรรมวนัภาษาไทย 82 97.54 บรรลุ 
  15. โครงการพฒันาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 87 90.51 บรรลุ 
  16. โครงการพฒันาสุนทรียศาสตร์ดา้นดนตรี ศิลปะและกีฬา 85 94 บรรลุ 
  17. โครงการ  4  - skill  Test 80 66.82 ไม่บรรลุ 
  18. โครงการทดสอบ  HSK 80 97.75 บรรลุ 
  19. กิจกรรม Pre  YLE  ( ป.1-ป.6) 80 66.82 ไม่บรรลุ 
  20. กิจกรรม Pre  YLE   (Flyers  ม.1 ) 80 86.17 บรรลุ 

21. กิจกรรม Pre  YLE   ( Ket  ม.2 ) 80 99.60 บรรลุ 
22. กิจกรรม Pre  YLE   ( Ket ม.3 ) 80 100.00 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

  23. กิจกรรม Pre  YLE   ( Ket ม.4 )  80 68.34 ไม่บรรลุ 
  24. กิจกรรม Pre  YLE   ( Pet  ม.5 ) 80 90.61 บรรลุ 
  25. กิจกรรม Pre  YLE  (  Pet  ม.6 ) 80 100.00 บรรลุ 
  26. กิจกรรม Pre  YLE  ( ป.1-ป.6) 80 66.82 ไม่บรรลุ 
  เฉล่ีย 82.19 89.93 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 7  ครู
ปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

เป้าหมายท่ี 9 ครูปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสู่
มาตรฐานสากล 

1. แผนงานการนิเทศการสอน 80 100 บรรลุ 
2. แผนงานพฒันาบุคลิกภาพ 85 90.51 บรรลุ 
3. แบบบนัทึกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 87 100 บรรลุ 
4. โครงการวจิยัในชั้นเรียน  90 89.60 บรรลุ 
5. แผนงานแนะแนว 85 96.07 บรรลุ 
6. โครงการจิตอาสาครู 85 100 บรรลุ 
7. โครงการจดัท าส่ือนวตกรรมการเรียนการสอน 80 82.18 บรรลุ 
8. โครงการส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในแลภายนอก 80 96.37 บรรลุ 
9.  กิจกรรม   4 – skill  Test 80 91.80 บรรลุ 
10. กิจกรรมการทดสอบ HSK 80 97.75 บรรลุ 
11. แผนงานแนะแนว 85 96.07 บรรลุ 

 12. โครงการวจิยัในชั้นเรียน 90 89.60 ไม่บรรลุ 
  13. โครงการประเมินผลการปฏิบติังานครูและบุคลากร 80 81.26 บรรลุ 
  14. โครงการจิตอาสาครู 85 100.00 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

  15. แผนงานทรัพยากรมนุษย ์ 80 100 บรรลุ 
16. โครงการพฒันาครูและบุคลากรภายใตก้รอบ OBECQA 80 75.48 ไม่บรรลุ 

  17. โครงการอบรมพฒันาจิตครู 80 82 บรรลุ 
  18. โครงการฟ้ืนฟูจิตใจครูคาทอลิก 80 82 บรรลุ 
  19. แบบประเมินสมรรถนะการท างานครู 80 81.26 บรรลุ 
  ค่ำเฉลีย่ 82.74 91.16 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 7  ครู
ปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

เป้าหมายท่ี 10 โรงเรียนมี
การพฒันาบุคลากรอยา่ง
เป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 

5. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเปิดภาคเรียน 80 96.34 บรรลุ 
6. แผนงานพฒันาบุคลากร 80 85.61 บรรลุ 
7. โครงการอบรมพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 80 81.13 บรรลุ 
8. โครงการจิตอาสาครู 85 100 บรรลุ 
9. โครงการเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติมครูสู่มาตรฐานสากล 75 68.85 ไม่บรรลุ 
10. แผนงานวดัผลประเมินผล 80 87.55 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 80 86.58 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 10
สถานศึกษามีการจดั
หลกัสูตร
กระบวนการเรียรู้
และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

เป้าประสงคท่ี์ 11 โรงเรียน
มีการพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1. แผนงานหลกัสูตรสถานศึกษา 80 78.56 ไม่บรรลุ 
2. แผนงานนิเทศการสอน 85 100 บรรลุ 
3. แผนงานวดัผลประเมินผล 80 87.55 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 81.67 88.70 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 12 
สถานศึกษามีการ
ประกนัคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

เป้าประสงค์ท่ี 12 โรงเรียน
การบริหารจดัการตามหลกั
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ ต า ม
มาตรฐานสากลตามบริบท 
เป้าประสงค์ท่ี 13 โรงเรียน
มีระบบประกัน คุณภาพ
เทียบเทียงมาตรฐานสากล 

1. แผนงานนโยบายและแผน 80 80.00 บรรลุ 
2. แผนงานบริหารส านกั ฯ 80 81.39 บรรลุ 
3. แบบการส ารวจ ความคาดหวงัและความพึง

พอใจของผูป้กครอง  นกัเรียนในการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 

80 94.75 บรรลุ 

4. กิจกรรมการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง
ภายในหน่วยงาน 

80 99.50 บรรลุ 

5. กิจกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 80 80.00 บรรลุ 
6. แผนงานการเงินจ่าย 90 90 บรรลุ 
7. โครงการทุนเดก็เรียนดีมีความสามารถและดอ้ยโอกาส 90 100 บรรลุ 
8. กิจกรรมการศึกษาบุตรครู-บุตรพนกังาน 90 100 บรรลุ 
9. กิจกรรมภาษี   / ภาษีโรงเรือน 90 80 ไม่บรรลุ 
10. กิจกรรมดูแลระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 90 90.00 บรรลุ 

  11. แผนงานบญัชีและงบประมาณ 90 93.16 บรรลุ 
  12. โครงการตรวจสอบบญัชีภายในและภายนอก 90 90.00 บรรลุ 
  13. แผนงานการจ าหน่ายเคร่ืองเขียน 90 100 บรรลุ 
  14. กิจกรรมจดัสรรสวสัดิการกองทุน 90 90 บรรลุ 
  15. แผนงานบริหารยานพาหนะ 90 100 บรรลุ 
  16. แผนงานบริหารงานทะเบียนนกัเรียน 80 100 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

  17. แผนงานบริหาร Smart  Card 80 100 บรรลุ 
  ค่าเฉล่ีย 85.88 92.28 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 11 
สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและ
บริการท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 
มาตรฐานท่ี 13 
สถานศึกษามีการ
สร้างส่งเสริม 
สนบัสนุนใหเ้ป็น
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

เป้าประสงคท่ี์ 14 โรงเรียน
มีการพฒันาเทคโนโลย ี 
และจดับรรยากาศ อาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ตาม
แนวการศึกษามงฟอร์ตและ
สากล 

1. โครงการจดัท าส่ือนวตกรรมการเรียนการสอน 
( สังคมมธัยม) 

80 79.95 ไม่บรรลุ 

2. โครงการจดัซ้ือส่ืออุปกรณ์สารเคมีวทิยาศาสตร์ (มธัยม) 90 90.95 บรรลุ 
3. โครงการจดัท าส่ือนวตกรรมการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์ ( มธัยม ) 
86.86 90.38 บรรลุ 

4. โครงการพฒันาขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 80 90.69 บรรลุ 
5. กิจกรรมงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์บ ารุงรักษาส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
80 92.55 บรรลุ 

6. กิจกรรมบริหารจดัการระบบอินเตอเน็ตและคอมพิวเตอร์ 80 90.69 บรรลุ 
7. โครงการวนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85 84.15 ไม่บรรลุ 
8. กิจกรรมสัปดาห์รู้เท่าทนัเทคโนโลย ี( กอทประถม) 90 95.65 บรรลุ 
9. แผนงานบริหารฝ่ายบริหารทัว่ไป 80 96.62 บรรลุ 
10. กิจกรรมจดัซ้ืออุปกรณ์ส านกังานฝ่ายบริหาร 80 96.62 บรรลุ 
11. แผนงานอาคารสถานท่ี 80 94.18 บรรลุ 

  12. โครงการ ACR รักษธ์รรมชาติ 80 96.62 บรรลุ 
  13. โครงการแยกขยะ 80 80.12 บรรลุ 
  14. โครงการศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม

รอยพอ่ ( กอท.ประถม) 
80 87.55 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

  15. โครงการประหยดัพลงังาน 80 78.85 ไม่บรรลุ 
  16. โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีหอ้งพกัครูจีน 80 100.00 บรรลุ 
  17. โครงการปรับปรุงอาคารซีเมออน 80 98.13 บรรลุ 
  18. โครงการปรับปรุงอาคารเดอมงฟอร์ต 80 100.00 บรรลุ 
  19.  โครงการปรับปรุงห้องโสตทศันูปกรณ์และ

หอ้งซ่อมบ ารุง 
80 95.25 บรรลุ 

  20. โครงการปรับปรุงอาคารยอห์นแม่ร่ี 80 100.00 บรรลุ 
  21. โครงการพฒันาและปรับปรุงSmart Program 80 93.00 บรรลุ 
  22. โครงการปรับปรุงอาคารซีเมออน 80 98.13 บรรลุ 
  23. กิจกรรมจดัซ้ือสารและซ่อมแซมระบบ

น ้าประปาและด่ืม 
80 97.74 บรรลุ 

  24. กิจกรรมจดัซ้ืออุปกรณ์น ้ายาท าความสะอาด
และก าจดัส่ิงปฏิกูล 

80 97.50 บรรลุ 

  25. กิจกรรมประดบัตบแต่งอาคารสถานท่ี 80 97.13 บรรลุ 
  26. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 80 97.38 บรรลุ 
  27. กิจกรรมตรวจสอบความมัน่คงของอาคาร 80 100.00 บรรลุ 
  28. แผนงานซ่อมบ ารุง 80 96.33 บรรลุ 
  29. กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 80 96.33 บรรลุ 
  30. กิจกรรมซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 80 96.65 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

  31. กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 80 95.85 บรรลุ 
  32. กิจกรรมจดัซ้ือสารและซ่อมแซมระบบน ้าประปาและด่ืม 80 99.00 บรรลุ 

33. กิจกรรมจดัซ้ือสารและซ่อมแซมสระวา่ยน ้า 80 99.00 บรรลุ 
 34. กิจกรรมซ่อมแซมโทรศพัท ์ 80 92.38 บรรลุ 

  35. กิจกรรมซ่อมแซมลิฟต ์ 80 96.36 บรรลุ 
  36. กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุส้ินเปลืองหอ้งเรียน 80 97.50 บรรลุ 
  37. แผนงานโภชนาการ 80 97.75 บรรลุ 
  38. กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองครัว 80 97.75 บรรลุ 
  39. แผนงานพยาบาล 80 89.71 บรรลุ 
  40. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 80 79.00 ไม่บรรลุ 
  41. กิจกรรมจดัซ้ือยาและอุปกรณ์ 80 93.80 บรรลุ 
  42. กิจกรรมอบรมและประชาสัมพนัธ์ 80 89.50 บรรลุ 
  43. กิจกรรมฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 80 91.00 บรรลุ 
  44. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 80 95.00 บรรลุ 
  45. กิจกรรมป้องกนัโรค 80 90.00 บรรลุ 
  46. แผนงานเทคโนโลยทีางการศึกษา 80 91.21 บรรลุ 
  47. แผนงานห้องสมุด 80 93.09 บรรลุ 
  48. โครงการส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้

ภายในและภายนอก 
80 96.37 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

  49. โครงการปรับปรุง Hardware/S0ftware ห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 

85 100.00 บรรลุ 

  50. โครงการส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอก 80 96.37 บรรลุ 
  51. โครงการศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ (สงัคม

ประถม) 
80 87.55 บรรลุ 

  52. โครงการศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ( กอท.
ประถม) 

80 87.55 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 77.68 90.01 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 2 
ผูเ้รียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

เป้าประสงคท่ี์ 15 โรงเรียน
มีการส่งเสริม สืบสานและ
อนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม
ประเพณีไทยและสากล  

1. กิจกรรมสัปดาห์วนัภาษาไทย (ประถม) 80 97.00 บรรลุ 
2. กิจกรรมวนัสุนทรภู่ (ประถม) 
 

80 84.25 บรรลุ 

3.  กิจกรรมวนัภาษาไทย ( มธัยม ) 82 91.43 บรรลุ 

  ค่าเฉล่ีย 80.61 90.89 บรรลุ 
มาตรฐานท่ี 9 
คณะกรรมการสถาน
และผูป้กครองชุมชน
ปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ท่ี 16 โรงเรียน
มี ก า ร ส ร้ า ง  ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย
กับ บุ ค ค ล  อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
สถาบันต่างๆ ในการให้
โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการ                                                       
เรียนรู้สู่สากล 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 80 100.00 บรรลุ 
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มาตรฐาน เป้าประสงค ์ โครงการ / งาน / กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย 

บรรลุ / ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 8 
ผูบ้ริหารปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย 83 100.00 บรรลุ 
3. โครงการส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้

ภายในและภายนอก 
80 96.37 บรรลุ 

4. โครงการ ACR จิตอาสาพฒันาเพื่อช่วยเหลือ
สังคม 

87 100.00 บรรลุ 

5. โครงการ MOU ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

80 100.00 บรรลุ 

6. โครงการจิตอาสาครู 85 100.00 บรรลุ 
 7. กิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครองและนกัเรียน 87 87.34 บรรลุ 
  ค่าเฉล่ีย 83.14 97.67 บรรลุ 
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