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ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง มีมติเห็นชอบแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง พ.ศ.2562  – 2564    (ฉบบัปรับปรุง)        ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของคณะครู 
ผูป้กครอง สมาคมผูป้กครองและครู และสมาคมศิษยเ์ก่า และเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่นกัเรียนและโรงเรียน
เป็นอยา่งมาก      คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 – 2564  
(ฉบบัปรัปรุง)      ของโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง       เห็นชอบด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ปีการศึกษา   2562-2564 

 
( ลงช่ือ ) .......................................................................... 

( ภราดา ดร.ประวติั   สุทธินนท ์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสมัชญัระยอง 

 

( ลงช่ือ ) .......................................................................... 
( ภราดา ดร.พีรนนัท ์   นมัคณิสรณ์ ) 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
 

( ลงช่ือ ) .......................................................................... 
( ภราดา ดร.พิสูตร    วาปีโส ) 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
 

( ลงช่ือ ) .......................................................................... 
( ภราดา ดร.ช านาญ   เหล่ารักผล ) 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
 

 ( ลงช่ือ ) .......................................................................... 
( นางเสาวนีย ์  ชีวมงคล ) 

ผูแ้ทนผูป้กครอง 
 

( ลงช่ือ ) .......................................................................... 
( มาสเตอร์ สมหวงั   อภิธรรมภูษิต ) 

ผูแ้ทนครู 
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ค ำน ำ 

 
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2562-2564(ฉบบัปรับปรุง)  ของโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง  

ฉบบัน้ี ปรับปรุงข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีระบบ  มีทิศทาง  มีระเบียบแบบแผน
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติ   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   
มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย และการประเมินคุณภาพภายนอกระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 4( พ.ศ.2559 -2563)  จากการส ารวจสภาพของโรงเรียนจากรายงานประเมินตนเอง    
การประเมินคุณภาพภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ( สมศ.) 
และการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก      
ซ่ึงโรงเรียนได้น ามาก าหนดเป็น    วิสัยทศัน์    คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน   และแผนพฒันา
คุณภาพโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง   ปีการศึกษา 2562 – 2564  ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบาย   เป้าหมาย  ตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพในการด าเนินงานแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอสัสัมชญัระยองฉบบัน้ี    ใชเ้ป็นแนวทางการท าแผนปฏิบติังานประจ าปีของโรงเรียนตั้งปีการศึกษา 
2562-2564 เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป 
 
  

 

คณะผูจ้ดัท า 

โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พ.ศ. 2562 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

กรอบความคิดในการจัดท าแผน 

 แผนพัฒนาการศึกษาชาตฉิบบัที่ 12 

 แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร 

 มาตรฐานสมศ.(รอบ4) 
 ทิศทางการจัดการศึกษาของมูลนิธิฯ 
 แผนยุทธศาสตรม์ูลนิธิฯ 

 มาตรฐานมลูนิธิ 
 แผนยุทธศาสตร์จงัหวัดระยอง 

 แผน Thailand 4.0  
 แผนพัฒนาการศึกษาในเขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 แผนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

แผน
ยุทธ์

ศาสตร์ 
ACR 

 

 

 วิจัยความคาดหวังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 วิเคราะห์ SOAR 

 วิเคราะห์ SWOT  

 ท า  TOWS  MATRIX  

 

การบริหาร ACR  

 ส านักผู้อ านวยการ 

 ธุรการ-การเงิน 

 บริหารทั่วไป 

 วิชาการ 

 ปกครอง 

 กิจกรรม 

 ปฐมวัย 

 

มาตรฐานสากล 

ยกระดับ
มฐ. 

SAR 

มาตรฐาน/สมศ.
มูลนิธิ 

หลักสูตร
สถานศึกษา 

ประเมินภายใน 

จัดท าสารสนเทศ 

หลักสูตร 

P D 

A C 
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1. การจัดการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย 
1.1. คุณค่ำพระวำรสำร 
1.2. ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต ( Montfortian  Education   Charter ) 
1.3. วัฏจักรวิธีมงฟอร์ต 
1.4. ปรัชญำ 
1.5. นโยบำย 
1.6. แผนยุทธศำสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 2559 – 2564 
1.7. กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

1.7.1 ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
1.7.2 อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
1.7.3  เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
1.7.4. ควำมส ำเร็จและ Best  Practices  ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
1.7.5  วัฒนธรรมองค์กร 

     2.  บริบท หรือ สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
     2.1   แผนพัฒนำกำรศึกษำชำติฉบับที่   12   ( พ.ศ. 2560-2564) 
     2.2   แผนพัฒนำกำรศึกษำเอกชน  ( พ. ศ. 2560 – 2564) 
     2.3   มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
    2.4   มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     2.5   มำตรฐำนสมศ.(4) 
     2.6   ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของมูลนิธิฯ 
     2.7   แผนยุทธศำสตร์มูลนิธิฯ 
     2.8   มำตรฐำนมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย  ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2561 
     2.9   แผนยุทธศำสตร์จังหวัดระยอง 
     2.10  Thailand  4.0 
     2.11  ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และ 
             กำรปฏิรูปประเทศ 

2.12 แผนพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
2.13  แผนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

3.ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครอง  นักเรียน ศิษย์เก่าและชุมชน 
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ส่วนที่ 2 
การบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

 
ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 
 ปรัชญาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

1. จุดมุ่งหมำยของชีวิต คือกำรรู้จักสัจธรรมและกำรเข้ำถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
2. มนุษย์ทุกคนต้องท ำงำน  ควำมวิริยะ  อุตสำหะ  เป็นหนทำงน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ   ดังคติพจน์ที่ว่ำ 

“ LABOR   OMNIA   VINCIT ” 
เป้าหมายของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนำร่ำงกำย  สติปัญญำ  อำรมณ์และจิตใจ  ภำยใต้

บรรยำกำศของเสถียรภำพและควำมรัก 
2. ปลูกฝังควำมรักชำติ   ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบประชำธิปไตย   

รู้รักษำศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงำมของชำติ 
3. เน้นควำมดีเลิศทำงวิชำกำรและกำรปฏิบัติ กำรเจนจัดทำงภำษำ  คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 

อันจะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีทักษะมีเหตุผล  มีควำมคิดเห็นตรรกะ  มีระเบียบวินัยต่อตนเองและ
เป็นคนมีทัศนะกว้ำงไกล  รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำภำวะแวดล้อมและ
คุณภำพชีวิตในสังคมมนุษย์ 

4. เน้นกำรปฎิบัติและกำรปลูกฝังค่ำนิยมของกำรเคำรพในสิทธิต่อกันและกัน  และกำรผนึกก ำลัง
ควำมดี  ร่วมกันพัฒนำชุมชนที่ตนอำศัยอยู่โดยกำรศึกษำและเข้ำใจอำรยธรรมและมรดกทำง
วัฒนธรรมของตนเอง  ของชุมชน และชำติอื่น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมสันติภำพและควำม
เข้ำใจอันดีระหว่ำงมวลมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

1. จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประเภทสำมัญศึกษำในรูปแบบกำรศึกษำในระบบตำมหลักสูตร 
    ของกระทรวงศึกษำธิกำร และหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำรที่โรงเรียนเอกชน 

สำมำรถจัดกำรศึกษำได้ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
2. ส่งเสริม ทะนุบ ำรุงกิจกำรทำงศำสนำ และจัดกำรศึกษำตำมพันธกิจกำรศึกษำของคำทอลิก 
    เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับกำรอภิบำล  ด้ำนจรรยำบรรณ   คุณธรรม  ศีลธรรม 

ตำมหลักธรรมของศำสนำและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำม 
3. เพ่ือจัดกำรศึกษำ รวมทั้งจัดกำรให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีควำมรู้ ทักษะในกำรประกอบ 

อำชีพและพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ 
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4. เพ่ือให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรศึกษำ ที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโรงเรียนและกำรให้บริกำรอ่ืน ๆ 
ให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรโรงเรียน และชุมชน เช่น  
อุปกรณ์กำรศึกษำ  สถำนที่  อำหำร   สุขภำพอนำมัย  กำรดนตรี  กำรกีฬำ สระว่ำยน้ ำ และศำสนำ
สถำน เป็นต้น รวมทั้งกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนของรัฐ เอกชน และชุมชนตำมค ำร้องขอ 

5. เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำอบรม แก่เยำวชน ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสใน 
    สังคม  และบุคคลที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือให้ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่  มีกำรศึกษำอบรมที่ดี  และ

ได้รับกำรฝึกฝนพัฒนำทักษะชีวิตอย่ำงเหมำะสม  
6. เพ่ือให้บริกำรที่พักอำศัยแก่ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนและ 
     บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  
7. เพ่ือระดมทรัพยำกรให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมและ 
     ควำมจ ำเป็นตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ 
8.  เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของโรงเรียนแล้วน ำรำยได้มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
9.  กำรด ำเนินกำรท ำนิติกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโรงเรียนตำมกฎหมำยอนุญำตให้ 
     กระท ำได้ เช่น  กำรกู้ยืมเงิน  โดยมีหลักประกัน  หรือไม่มีหลักประกันก็ได้  กำรจ ำนอง  กำรจ ำน ำ    

กำรให้ได้มำหรือจ ำหน่ำยออกไป ซึ่งอสังหำริมทรัพย์  หรือสังหำริมทรัพย์ 
10. จัดท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน  องค์กร  มหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือกำร 

    พัฒนำกำรเรียนกำรสอน   พัฒนำนักเรียน   ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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*  เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมูลนิธิฯ 

แผนภูมโิครงสร้ำงกำรบริหำรมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

 มูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

สมำพนัธ์สมำคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิฯ 

สมำพนัธ์สมำคมศิษย์เก่ำฯ 

ประธำนมูลนิธิฯ 

ส ำนักงำนบริหำร

มูลนิธิฯ 

ฝ่ำยกำรเงนิและ

ทรัพย์สิน 

ฝ่ำยกำรศึกษำ ฝ่ำยยุติธรรมและสันติและ

บูรณภำพของส่ิงสร้ำง 
ฝ่ำยกจิกรรมและ

นันทนำกำร 

ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ

และกำรส่ือสำร 

ฝ่ำยฝึกอบรมและ

ส่งเสริมกระแสเรียก 

-งานนโยบายและ
แผน 
-งานธุรการ 
-งานทะเบียน 
-งานทรัพยากรมนุษย ์
-ศูนยพ์ฒันาบุคลากร 

-งานการเงิน 
-งานบญัชี 
-งานงบประมาณ 
-งานกองทุน 
-งานทรัพยสิ์น 
-งานลิขสิทธ์ิ 
-งานแผนแม่บท
อาคารสถานท่ี 

-งานส านกัฯ 
-งานพฒันาการศึกษา 
-งานมาตรฐาน
คุณภาพ 
-งานการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ   

-งานสงัคมสังเคราะห์ใน
และนอกประเทศ 
-งานเสริมสร้างความ
ยติุธรรมและสนัติ 
-งานเสริมสร้างบูรณภาพ
ของส่ิงสร้าง 
งานส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน 
-งานอภิบาล 
-งานเพื่อนนกับุญมง
ฟอร์ต 
   

-งานสารสนเทศ 
-งานประชาสสมัพนัธ์ 
-งานส่ือมวลชน 
-งานวิทยบริการ 
   

-งานกิจกรรม
บุคลากร 
-งานกิจกรรมมูลนิธิฯ 
-งานนนัทนาการและ
กีฬา 
   

-ยวุลยัเซนตห์ลุยส์แมร่ี 
-บา้นนกัศึกษาเซนต ์
  คาเบรียล 
-บา้นนวกมงฟอร์ต 
-งานส่งเสริมกระแส
เรียก 
   

สถำบันในเครือมูลนธิิฯ 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร
โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 

 

-งำนบริหำรฝ่ำย ฯ 
- งำนธุรกำร 
- งำนกำรเงิน 
 

-งำนบริหำรฝ่ำยฯ 
-งำนอำคำรสถำนที ่
-งำนซ่อมบ ำรุงฯ 
-งำนสุขอนำมยั/พยำบำล 
-งำนโภชนำกำร 
 
 

-งำนบริหำรส ำนักฯ 
-งำนนโยบำยและแผน 
-งำนทรัพยำกรมนุษย์ 
-งำนเทคโนโลยทีำง
กำรศึกษำ 
-งำนส่ือสำรองค์กร 
-งำนอภิบำล 
 
 
 

-งำนบริหำรฝ่ำยฯ 

-งำนวัดผลประเมินผล 
- งำนหลกัสูตร 
-งำนนิเทศกำรสอน  
-งำนวิจัยในช้ันเรียน 
-งำน Digital Science 
-งำนจัดกำรเรียนกำร
สอน/กลุ่มสำระ 
-งำนพฒันำภำษำต่ำงประเทศ 
- งำนห้องสมุด 
-งำนSmart Program 

 
 
 
 

-งำนบริหำรฝ่ำยฯ 
-งำนพฒันำบุคลกิภำพ 
-งำนสวัสดภิำพ 
-งำนประชำธิปไตย 
-งำนคุณลกัษณะพงึ
ประสงค์ 
-งำนแนะแนว 
  
 

-งำนบริหำฝ่ำย ฯ 
-งำนเสริมหลกัสูตร 
-งำนลูกเสือ 
-งำนนศท. 
- งำนชมรม 
-งำนดนตรี/
ทศันศิลป์ 
-งำนกฬีำ 

-งำนบริหำรฝ่ำย ฯ 
-งำนบริหำรทัว่ไป
ฝ่ำยฯ 
-งำนวชิำกำรฝ่ำย ฯ 
-งำนกจิกรรมฝ่ำย ฯ 
-งำนปกครองฝ่ำย ฯ 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
สมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

 
สมำคมศิษย์เก่ำฯ 

 

คณะกรรมกำรทีป่รึกษำผู้อ ำนวยกำร 

 
ผู้จัดกำร 

 

ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงนิ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวชิำกำร ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยกจิกรรม ฝ่ำยปฐมวยั 
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การวิเคราะห์  SOAR 

S (Strengths) จุดแข็ง 
 ผูเ้รียนมีภาวะผูน้ า มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ยดึมัน่ตามจิตตารมณ์นกับุญมงฟอร์ต 
 ผูเ้รียนมีทกัษะชีวติ และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 ผูเ้รียนมีทกัษะในการใชภ้าษาสากล 
 ครูและบุคลากรมีความรู้คูคุ่ณธรรม ยดึมัน่ในศาสนาและปฏิตนตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
 ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาทกัษะ  ความรู้  การเรียนรู้ตามเกณฑม์าตรฐานสากล 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะอยา่งหลากหลายตามเกณฑม์าตรฐานสากล 
 โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีเป็นมาตรฐานสากลและสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 
 โรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ร่มร่ืน เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

 

O (Opportunities) โอกำส 
 โรงเรียนตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  
 โรงเรียนอสัสมัชญัระยองเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง มีเครือข่าย ฯ มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง

และชุมชน 
 โรงเรียนสงักดัเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  บริหารงานโดยคณะนกับวช 
 

A (Aspiration) กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 
 สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนใหใ้ชภ้าษาสากลในการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 
 ส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน   สร้างวนิยั    สร้างจิตส านึกในการประหยดัพลงังาน และ

สนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ครูผูส้อนใชภ้าษาสากลในการจดัการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย  50 % ของการเรียนการสอน 
 ครูและบุคลากรมีขวญัก าลงัใจและความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และหอ้งปฏิบติัการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21 

 
R (Results) ผลดีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และมีภาวะผูน้ า และมีความสุขในการด าเนินชีวติ 
 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศและสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
 ผูเ้รียนมีผลงานดา้นนวตักรรม   คิดสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ ์และเขา้ร่วมการแข่งขนัดา้นต่าง ๆ ในระดบัประเทศ

และระดบันานาชาติ 
 ครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีมีทกัษะกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ใชภ้าษาสากล และเทคโนโลย ี 
 โรงเรียนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายมีมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พ.ศ. 2562 – 2564 

 

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

 “โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำตำมจิตตำรมณ์มงฟอร์ต มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล ” 

พันธกิจ( Mission ) 
1. ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมณ์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
3. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
4. ส่งเสริมครูและบุคลำกรให้มีคุณภำพด้ำนวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
5. ส่งเสริม พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และกำรวัดผล

อย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

คุณค่าหลัก  

1. ยึดมัน่ในสัจธรรม (ตำมคุณค่ำพระวรสำร ) 
2. มีวิริยะ   อุตสำหะ 
3. รับผิดชอบต่อสังคม 

 

เป้าหมาย  ( Goals ) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำมค่ำนิยม มีสุข

ภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพ ตำมแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะอุตสำหะ มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม) 

2. เด็กมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     ระดับจังหวัด 
3. ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  (ทักษะ

ภำษำ  กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำงนวัตกรรม) มีทักษะชีวิต
และกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

4.   ส่งเสริมภำวะผู้น ำตำมหลัก 7 Habits  
5.  ระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนมีคุณภำพ 
6.  มีระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงอย่ำงมีคุณภำพ 
7. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมและบริกำรที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 
 
8. โรงเรียนมีเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำงๆทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือยกระดับกำร  
    พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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9. ครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำน  ต่อเนื่อง และมีควำมสำมำรถในกำรสอน 
    อย่ำงมีประสิทธิผล 
10. หลักสูตรที่หลำยหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล   
11. จัดกำรเรียนสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
12. มีระบบกำรวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Indicators of success ) 
1. ร้อยละของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
2. ร้อยละเด็กมีสุขภำวะที่ดีมีสุนทรียภำพ 
3. ร้อยละของเด็กปฏิบัติตำมค่ำนิยมของมงฟอร์ต  (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะอุตสำหะ มีควำม

รับผิดชอบต่อสังคม ) 
4. ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมในอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ร้อยละของเด็กภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
6. ร้อยละของเด็กท่ีเคำรพสิทธิมนุษยชน ควำมยุติธรรมและสันติ 
7. ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรครบทั้ง 4 ด้ำน เหมำะสมตำมวัย 
8. ผลกำรแข่งขันที่สำมำรถเข้ำรอบหรือได้รับรำงวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศน้อยกว่ำร้อยละ... 
9. ร้อยละของเด็กมีทักษะด้ำนภำษำไทย   ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน   
10.  ร้อยละของเด็กมีทักษะในกำรคิดพ้ืนฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ 
ควำมคิดรวบยอด 
คิดแก้ปัญหำ 
คิดเชิงเหตุผล 
คิดสร้ำงสรรค์ 

11. ร้อยละของเด็กมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำง 
                เหมำะสมตำมวัยและ ปลอดภัย 

12. ร้อยละของเด็กมีควำมสำมำรถคิดสร้ำงสรรรค์นวัตกรรมได้เหมำะสมตำมวัย  
13. ร้อยละของเด็กมีทักษะชีวิต 
14. ร้อยละของเด็กมีควำมเป็นผู้น ำ ตำมหลัก 7 Habits ตำมวัย 
15. ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนตำมแบบหลักธรรมภิบำล 
16. ระดับ คุณภำพกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
17. ระดับคุณภำพของกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริหำรที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมศักยภำพเด็ก 

     สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
    แหล่งเรียนรู้ 
     อำคำรและห้องประกอบกำร 
     ห้องพยำบำล 
     ห้องสมุด 
     สื่อ/เทคโนโลยี 
     โภชนำกำรและงำนบริกำร 
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18. จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำงๆทั้งภำยในประเทศต่ำงประเทศ เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำ 
               คุณภำพกำรศึกษำ 

19. ร้อยละของครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่องอย่ำงน้อย  
50  ชั่วโมง 

20. ร้อยละของครูและบุคลำกรควำมสำมำรถในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิผล 
21. ร้อยละของครูใช้ภำษำต่ำงประเทศ  สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
ครูใช้นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

22. ระดับคุณภำพของหลักสูตรที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กมีคุณภำพและ 
                 มำตรฐำนสำกล 
          23. ระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนสอนกิจกรรมพัฒนำเด็กอย่ำงมีคุณภำพ 

24. ระดับคุณภำพของกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน 

1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Bilingual 
2. เสริมสร้ำงนักเรียนให้มีสุนทรียภำพ 
3. บุคลิกภำพแห่งควำมส ำเร็จ 

 
อัตลักษณ์โรงเรียน 

“   ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีควำมวิริยะอุตสำหะและรับผิดชอบต่อสังคม  ” 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

ยุทธศำสตร์ที่  1  เด็กมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมณ์นักบุญมงฟอร์ต  
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล  
ยุทธศำสตร์ที่  3  เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่  4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่  5  พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็ก และกำรประเมินผล 
                         อย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
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มำตรฐำน  1  คุณภำพเด็ก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   เด็กมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมณ์นักบุญมงฟอร์ต  
จุดมุ่งหมาย 

        พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รู้ เข้ำใจและปฏิบัติ
ตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต  ปฏิบัติตำมแผนและนโยบำยของมูลนิธิคณะเซนต์ 
คำเบรียล แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภำวะ
ทำงร่ำงกำย จิตสังคมที่ดีมีสุนทรียศำสตร์  มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภูมิใจ
ในท้องถิ่นและรักควำมเป็นไทย เคำรพศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ มีควำมยุติธรรมและสันติ 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1   กำรพัฒนำเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                 มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย ลักษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภำพ  
กลยุทธ์ที่ 2   เด็กมีคุณภำพชีวิตตำมจิตตำรมณ์นักบุญมงฟอร์ต  ยึดมั่นในสัจธรรม    
                 มีวิริยะอุตสำหะ  รับผิดชอบต่อสังคม  
กลยุทธ์ที่  3  เด็กมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็น 
                 รูปธรรม     
กลยุทธ์ที่  4  กำรพัฒนำเด็กให้มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่  5   จัดกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์  สิทธิ 
                  มนุษยชน สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม และสันติ    

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

1.1.  ร้อยละของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม 
1.2.  ร้อยละของเด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ร้อยละของเด็กมีสุขภำวะที่ดีมีสุนทรียภำพ 
2.1. ร้อยละของเด็กมีสุขภำวะที่ดี 
2.2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสำมำรถดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี  
2.3. ร้อยละของเด็กมีสุนทรียภำพเหมำะสมตำมวัย 

3. ร้อยละของเด็กปฏิบัติตำมค่ำนิยมของมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะอุตสำหะ มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ) 
3.1. ร้อยละของเด็กปฏิบัติตำมจิตตำรมณ์นักบุญมงฟอร์ต 
3.2. ร้อยละของเด็กมีควำมวิริยะอุตสำหะ 
3.3. ร้อยละของเด็กมึควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

4. ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.1. ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 



12  : 
 

                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

5. ร้อยละของเด็กภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
5.1. ร้อยละของเด็กภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
5.2. ร้อยละของเด็กภูมิใจในควำมเป็นไทย 

6. ร้อยละของเด็กที่เคำรพสิทธิมนุษยชน ควำมยุติธรรมและสันติ 
6.1. ร้อยละของเด็กอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
จุดมุ่งหมาย 
 พัฒนำเด็กให้มีควำมโดดเด่นทำงด้ำนวิชำกำร ด้วยกำรยกระดับพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้วนของเด็กให้มี
ทักษะ  ควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงรอบด้ำน มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  มีควำมเป็นผู้น ำตำมหลัก 7 
Habits และมีทักษะชีวิต  กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นและเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1   เด็กมีกำรประเมินพัฒนำกำรอย่ำงเหมำะสมตำมวัยและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร 
                แข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนำเด็กมีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                 (ทักษะภำษำ พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ด้ำนเทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำง 
                 นวัตกรรม)มีทักษะชีวิต 
กลยุทธ์ที่  3  กำรพัฒนำควำมเป็นผู้น ำตำมหลัก 7 Habits  

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรครบทั้ง 4 ด้ำน เหมำะสมตำมวัย 
1.1. ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมตำมวัย 
1.2. ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เหมำะสมตำมวัย 
1.3. ร้อยละของเด็ดมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมเหมำะสมตำมวัย 
1.4. ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำเหมำะสมตำมวัย 

2. ผลกำรแข่งขันที่สำมำรถเข้ำรอบหรือได้รับรำงวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศน้อยกว่ำร้อยละ... 
2.1. ร้อยละของเด็กท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้เข้ำรอบหรือได้รับรำงวัลระดับจังหวัด  ประเทศและ

ต่ำงประเทศ 
3. ร้อยละของเด็กมีทักษะด้ำนภำษำไทย   ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน   

3.1. ร้อยละของเด็กมีทักษะในกำรสื่อสำรภำษำไทยได้เหมำะสมกับวัย 
3.2. ร้อยละของเด็กมีทักษะในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เหมำะสมกับวัย 
3.3. ร้อยละของเด็กมีทักษะในกำรสื่อสำรภำษำจีนได้เหมำะสมกับวัย 

 
 
 



13  : 
 

                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

4.  ร้อยละของเด็กมีทักษะในกำรคิดพ้ืนฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ 
ควำมคิดรวบยอด 
คิดแก้ปัญหำ 
คิดเชิงเหตุผล 
คิดสร้ำงสรรค์ 

4.1. ร้อยละของเด็กให้มีทักษะในกำรคิดพ้ืนฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้  
5. ร้อยละของเด็กมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำง 

  เหมำะสมตำมวัยและ ปลอดภัย 
5.1. ร้อยละของเด็กมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม

ตำมวัยและปลอดภัย 
6. ร้อยละของเด็กมีควำมสำมำรถคิดสร้ำงสรรรค์นวัตกรรมได้เหมำะสมตำมวัย  

6.1. ร้อยละของเด็กมีควำมสำมำรถคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมได้เหมำะสมตำมวัย 
7. ร้อยละของเด็กมีทักษะชีวิต 

7.1.ร้อยละของเด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวและมีทักษะชีวิต 

8. ร้อยละของเด็กมีควำมเป็นผู้น ำ ตำมหลัก 7 Habits ตำมวัย 
8.2. ร้อยละของเด็กมีควำมเป็นผู้น ำตำมหลัก 7 Habits ตำมวัย 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
จุดมุ่งหมาย 

 พัฒนำทุกหน่วยงำนให้บริหำรจัดกำรโดยใช้เกณฑ์มำตรฐำน บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล  
กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภำพภำยใน  จัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียน ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำง ๆ กับทุกภำคส่วนทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ  

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1    เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนตำมหลักธรรมำภิบำล  
กลยุทธ์ที่  2   กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน กำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่  3   ส่งเสริมและจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร 
                     เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ    
กลยุทธ์ที่  4   เสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทุกภำคส่วนทั้งภำยในและ 
                  ภำยนอกประเทศเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนตำมแบบหลักธรรมำภิบำล 
1.1. ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนมีกำรจัดสรรงบประมำณที่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
1.2. ร้อยละของครูและเด็กมีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีมีคุณภำพต่อกำรจัดประสบกำรณ์ 

2. ระดับคุณภำพกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
2.1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2.2. จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2.3. ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2.4. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพ

สถำนศึกษำ 
2.5. จัดท ำรำยงำนประจ ำที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 

3. ระดับคุณภำพของกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริหำรที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 
สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ 
อำคำรและห้องประกอบกำร 
ห้องพยำบำล 
ห้องสมุด 
สื่อ/เทคโนโลยี 
โภชนำกำรและงำนบริกำร 

3.1. ระดับคุณภำพกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริหำรที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมศักยภำพเด็ก 
3.2. ร้อยละของผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้อำคำรเรียนเดอร์มงฟอร์ต 
3.3. ครูและเด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเพียงพอ 

4. จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
4.1. มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และทรัพยำกรระหว่ำงเครือข่ำยโรงเรียน 
4.2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว 

ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
4.3. นักเรียนและครูมีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
จุดมุ่งหมาย 

 พัฒนำครูและบุคลำกรให้สมรรถนะ  มีควำมรู้   มีทักษะด้ำนภำษำ   สร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  มีควำมรักและควำมผูกพันที่ดีต่อองค์กรมีควำมพึง
พอใจและมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1    พัฒนำครูและบุคลำกรอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ที่  2    พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่  3    พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำต่ำงประเทศ   สื่อและคิดสร้ำงสรรค์ 
                   นวัตกรรมโดยกำรใช้เทคโนโลยี  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่องอย่ำงน้อย 50 ชั่วโมงต่อ
ปี 
1.1. ร้อยละของครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

2. ร้อยละของครูและบุคลำกรควำมสำมำรถในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิผล 
2.1. ร้อยละของครูและบุคลำกรมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพของครุสภำระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.2. ร้อยละของครูมีควำมสำมำรถใจกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิผล 

3. ร้อยละของครูใช้ภำษำต่ำงประเทศ สื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.1.  ร้อยละของครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษและทดสอบผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียนก ำหนด 
3.2. ร้อยละของครูและบุคลำกรที่มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและใช้นวัตกรรมในกำรจัด

เรียนกำรสอน  
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มาตรฐานที่ 3        กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่  5     พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ 
                        ประเมินผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
จุดมุ่งหมาย 

  โรงเรียนเป็นแหล่งของกำรแสวงหำควำมรู้ โรงเรียนจึงต้องมีหลักสูตรของตนเองกล่ำวคือ หลักสูตร
โรงเรียนประกอบด้วยกำรเรียนรู้ทั้งมวลและประสบกำรณ์อ่ืนๆ ที่โรงเรียนวำงแผนเพื่อพัฒนำผู้เรียน โดยจะต้อง
จัดท ำสำระกำรเรียนรู้ทั้งรำยวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนและรำยวิชำที่ต้องเรียนเพ่ิมเติมเป็นรำยปีหรือรำยภำค จัด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกภำคเรียนและก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1    พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบ 
                   ด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนำระบบกำรวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ระดับคุณภำพของหลักสูตรที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียนที่มีคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 

1.1.  มีหลักสูตรที่หลำกหลำยตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียนผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและสำกล 

2. ระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
2.1.  ระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำเด็กอย่ำงมีคุณภำพ 

3. ระดับคุณภำพของกำรวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
3.1. ระดับคุณภำพของกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1   พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที1่   เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                      ค่ำนิยมมีสุขภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพ ตำมแนวมงฟอร์ต(ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะ 
                      อุตสำหะ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  1       กำรพัฒนำเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภำวะทำง 
                      ร่ำงกำย ลักษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภำพ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวชี้วัดที่  1   ร้อยละ
ของเด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณ
ลักษณท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

84 85 86    

1.1.ร้อยละของเด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม 
 

87 88 89 1.โครงกำรหนูน้อย
ประชำธิปไตย 

 งำนฝ่ำยปกครอง 

 84 86 87  1.แผนงำนสุขภำพ
อนำมัย 

 

 84 85 86  2.แผนงำนสวัสดิ
ภำพและควำม
ปลอดภัย 

 

 83 84 85  3.แผนงำนคุณธรรม
จริยธรรม 

 

1.2.ร้อยละของเด็กมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 

83 84 85  4.แผนงำนระเบยีบ
วินัย 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่   1   พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที่ 1   เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                      ค่ำนิยม มีสขุภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพ ตำมแนวมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะ 
                      อุตสำหะ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  1       กำรพัฒนำเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภำวะทำง 
                      ร่ำงกำย ลกัษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภำพ  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่  2    ร้อยละเด็กสุข
ภำวะที่ดีมสีุนทรียภำพ 

84 85 86    

2.1.ร้อยละของเด็กมีสุขภำวะ
ที่ด ี

83 84 85 1.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัยเด็กปฐมวัย 

 งำนบริหำรทั่วไป 

2.2.ร้อยละของเด็กปฐมวัย
สำมำรถดูแลตนเองให้มีสุข
นิสัยที่ดี  

(84) (85) (86) 2.โครงกำรปลอดโรค
ปลอดภัย 

 งำนปกครองฝ่ำย 

88 89 90 2.1.กิจกรรมวันสิ่งเสพตดิ   
82 83 84 2.2.กิจกรรมวันเอดส์โลก   
82 83 84 2.3.กิจกรรมซ้อมอพยพ 

     หนีไฟ 
  

86 87 88  1.แผนงำนกีฬำ
อนุบำล 

งำนกิจกรรมฝ่ำย 

3.ร้อยละของเด็กมี
สุนทรียภำพเหมำะสมตำมวยั 

81 82 83  2.แผนงำนดนตร ี งำนกิจกรรมฝ่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19  : 
 

                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่   1  พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที่ 1  เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                      ค่ำนิยมมีสุขภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพ ตำมแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะ 
                      อุตสำหะมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  2       เด็กมีคุณภำพชีวิตตำมจิตตำรมณ์นักบุญมงฟอร์ต  ยึดมั่นในสัจธรรม   มีวิริยะอุตสำหะ   
                      รับผิดชอบต่อสังคม     
     

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตวัช้ีวดัท่ี  3  ร้อยละของเด็ก
ปฏิบติัตามค่านิยมของมงฟอร์ต  
(ยดึมัน่ในสจัธรรม มีความ
วริิยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
 

89 90 91    

3.1.ร้อยละของเด็กปฏิบัตติำม
จิตตำรมณ์นักบุญมงฟอร์ต 

89 90 91 1.กิจกรรมวนัคลา้ยวนั
สถาปนานกับุญหลุยส์ 
กรีญองเดอมงฟอร์ด 

 งำนกิจกรรม
ฝ่ำย 

3.2.ร้อยละของเด็กมีควำมวิรยิะ
อุตสำหะ 

90 92 93 2.โครงการบณัฑิตนอ้ย   

3.3.ร้อยละของเด็กมึควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

88 89 90 3.โครงการน ้ าใจหนูสู่
สงัคม 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1   พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที่ 1  เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                      ค่ำนิยม มีสขุภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพ ตำมแนวมงฟอร์ต (ยึดมัน่ในสัจธรรม มีควำมวิริยะ 
                      อุตสำหะมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  3     เด็กมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของเด็กมสี่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

85 86 87    

4.1.ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมใน
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

85 86 87 1.โครงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

 งำนบริหำรทั่วไปฝ่ำย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1    พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที่ 1   เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                       ค่ำนิยม มีสุขภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพ ตำมแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำม 
                       วิริยะ อุตสำหะ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  4        กำรพัฒนำเด็กให้มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
เด็กภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย 

86 87 88    

5.1.ร้อยละของเด็กภูมิใจ
ในท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย 

88 89 90 1.โครงกำรภมูิปัญญำท้องถิ่น   

5.2.ร้อยละของเด็กภูมิใจ
ในควำมเป็นไทย 

83 84 85 2.โครงกำร รักชำติ  ศำสนำ  
พระมหำกษตัริย ์

  

83 84 85 3.โครงกำรคนดีของห้องเรียน   
85 86 87 4.โครงกำรหนูน้อยมำรยำทงำม   
83 84 85 5.โครงกำรเดินแถวงดงำม   
92 83 94  แผนงำนวันส ำคญั งำนวิชำกำรฝ่ำย 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1    พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที่ 1   เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                       ค่ำนิยมมีสุขภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพตำมแนวมงฟอร์ต  (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะ 
                       อุตสำหะ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  5        จัดกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก  
                       ควำมยุติธรรม และสันติ     
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 6. ร้อยละของ
เด็กท่ีเคำรพสิทธิมนุษยชน 
ควำมยุติธรรมและสันต ิ

85 86 87    

6.1.ร้อยละของเด็กอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

87 88 89  1.แผนงำน
ประชำธิปไตย 

งำนปกครอง
ฝ่ำยฯ 

83 84 85 1.โครงกำรเด็กดีมคีวำม
ซื่อสัตย ์

  

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนำศักยภำพเด็กให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  2 เด็กมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั  
กลยุทธ์ที่  1      เด็กมีกำประเมินพัฒนำกำรอย่ำงเหมำะสมตำมวัยและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั ระดับประเทศและต่ำงประเทศ   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของเด็ก
มีพัฒนำกำรครบท้ัง 4 ด้ำน 
เหมำะสมตำมวัย 
 

85 86 87    

7.1.ร้อยละของเด็กมี
พัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย
เหมำะสมตำมวัย 

90 91 92 1.โครงกำรกีฬำและกีฑำสี
ฝ่ำยปฐมวัย 

 งำนกิจกรรมฝ่ำย 

85 86 87 2.โครงกำรลดน้ ำหนักสัก
นิดพิชิตโรคอ้วน 

  

86 87 88 3.โครงกำรโยคะ 
 
 

  



22  : 
 

                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

7.2.ร้อยละของเด็กมี
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ 
จิตใจ เหมำะสมตำมวัย 

80 81 82 4.กิจกรรมเล่ำนิทำน 
 

 งำนวิชำกำรฝ่ำย 

7.3.ร้อยละของเดด็มี
พัฒนำกำรด้ำนสังคม
เหมำะสมตำมวัย 

84 85 86 5.โครงกำรของเล่นของหนู 
(มุมเสรี) 
 

  

7.4.ร้อยละของเด็กมี
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
เหมำะสมตำมวัย 

84 85 86 6.โครงกำรเฮฮำภำษำริม
ทำง 

  

81 82 83 7.โครงกำรสำรรักจำกใจ   

86 87 88  8.แผนงำนพัฒนำ
ศักยภำพเด็ก 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2  พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  2 เด็กมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั  
กลยุทธ์ที่  1      เด็กมีกำประเมินพัฒนำกำรอย่ำงเหมำะสมตำมวัยและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั ระดับประเทศและต่ำงประเทศ   
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผูรั้บผดิชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ผลกำรแข่งขันที่
สำมำรถเข้ำรอบหรือได้รับ
รำงวัลระดับจังหวัด 
ระดับประเทศน้อยกว่ำร้อย
ละ... 

85 86 87    

8.1.ร้อยละของเด็กท่ีเข้ำร่วม
กำรแข่งขันได้เข้ำรอบหรือ
ได้รับรำงวัลระดับจังหวัด  
ประเทศและตำ่งประเทศ 
 

85 86 87 1.โครงส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของเด็กปฐมวยั 
 

 งานวชิาการ
ฝ่าย 

 
 
 
 



23  : 
 

                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศำสตร์ที ่ 2  พฒันำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พนัธกิจขอ้ท่ี    2 พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้ำหมำยข้อที่  2 เด็กมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั  
กลยุทธ์ที่  1      เด็กมีกำประเมินพัฒนำกำรอย่ำงเหมำะสมตำมวัยและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั ระดับประเทศและต่ำงประเทศ   
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของเด็กมี
ทักษะด้ำนภำษำไทย   
ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน   

86 87 88    

9.1.ร้อยละของเด็กมีทักษะใน
กำรสื่อสำรภำษำไทยได้
เหมำะสมกับวัย 

90 91 92  4.แผนงำนส่งเสริม
ศักยภำพผูเ้รียน 

งำนวิชำกำรฝ่ำย 

84 85 86 1.กิจกรรมภำษำไทย 
 

  

9.2.ร้อยละของเด็กมีทักษะใน
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษได้
เหมำะสมกับวัย 

86 87 88 2.โครงกำร conversation 
 

  

9.3.ร้อยละของเด็กมีทักษะใน
กำรสื่อสำรภำษำจีนได้
เหมำะสมกับวัย 

82 84 86 3.โครงกำรสนุกกับภำษำจีน 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล   
                      (ทักษะภำษำ  พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน   ด้ำนเทคโนโลยี   คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำงนวัตกรรม) 
                      มีทักษะชีวิต  
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนำผู้เรียนมีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
                      (ทักษะภำษำ พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ด้ำนเทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์  สร้ำง   
                      นวัตกรรม)มีทักษะชีวิต  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของ
เด็กมีทักษะในกำรคดิ
พื้นฐำนและแสวงหำ
ควำมรู้ได ้
ควำมคิดรวบยอด 
คิดแก้ปัญหำ 
คิดเชิงเหตผุล 
คิดสร้ำงสรรค ์

86 87 88    

10.1.ร้อยละของเด็กให้มี
ทักษะในกำรคิดพื้นฐำน
และแสวงหำควำมรูไ้ด ้

86 87 88 1.โครงกำรวิทยำศำตร์
ส ำหรับเด็กปฐมวยั 

 งำนวิชำกำรฝ่ำย 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่   2   พัฒนำศักยภำพเด็กให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 3  เด็กทุกระดับให้มีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                      (ทักษะภำษำ  พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน  ด้ำน เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำงนวัตกรรม) 
                      มีทักษะชีวิต 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนำเด็กมีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                      (ทักษะภำษำ พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน  ด้ำนเทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์  สร้ำงนวัตกรรม) 
                       มีทักษะชีวิต 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่  11.ร้อยละของ
เด็กมีควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรได้อย่ำง
เหมำะสมตำมวัยและ
ปลอดภัย   

93 94 95    

11.1.ร้อยละของเด็กมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรได้อย่ำง
เหมำะสมตำมวัยและ
ปลอดภัย 
 

93 94 95  แผนงำำนกำรเรียน
กำรสอน 

งำนวิชำกำรฝ่ำย 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่   2   พัฒนำศักยภำพเด็กให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 3  เด็กทุกระดับให้มีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                      (ทักษะภำษำ  พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน  ด้ำน เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำงนวัตกรรม) 
                      มีทักษะชีวิต 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนำเด็กมีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                      (ทักษะภำษำ พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน  ด้ำนเทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์  สร้ำงนวัตกรรม) 
                       มีทักษะชีวิต 
 

ตวัช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 12 .ร้อยละของ
เด็กมีควำมสำมำรถคดิ
สร้ำงสรรรค์นวัตกรรม ได้
เหมำะสมตำมวัย 
 

85 86 87     

12.1.ร้อยละของเด็กมี
ควำมสำมำรถคดิ
สร้ำงสรรค์นวตักรรมได้
เหมำะสมตำมวัย 
 

85 86 87 1.กิจกรรมกำรเรยีนกำร
สอนแบบโครงงำน 

 งำนวิชำกำรฝ่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27  : 
 

                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่   2   พัฒนำศักยภำพเด็กให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 3  เด็กทุกระดับให้มีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                      (ทักษะภำษำ  พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน  ด้ำน เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำงนวัตกรรม) 
                      มีทักษะชีวิต 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนำเด็กมีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                      (ทักษะภำษำ พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน  ด้ำนเทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์  สร้ำงนวัตกรรม) 
                       มีทักษะชีวิต 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่  13.ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีทักษะชีวิต 
 

87 88 89     

13.1.ร้อยละของเด็กสนใจ
เรียนรูส้ิ่งรอบตัวและมี
ทักษะชีวิต 
 

85 86 87  1.แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน 

งำนกิจกรรมฝ่ำย 

(88) (89) (90) 2.โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ปฐมวัย  

  

88 89 90 2.1.กิจกรรมทัศนศึกษำอ.1   
88 89 90 2.2.กิจกรรมทัศนศึกษำอ.2   
88 89 90 2.3.กิจกรรมทัศนศึกษำอ.3   

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2  พัฒนำศักยภำพเด็กให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  4  ส่งเสริมภำวะผู้น ำตำมหลัก 7 Habits 
กลยุทธ์ที่        4  กำรพัฒนำควำมเป็นผู้น ำตำมหลัก 7 Habits ตำมวัย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

 ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของ
เด็กมีควำมเป็นผู้น ำ ตำม
หลัก 7 Habits  ตำมวัย 

80 81 82     

14.1.ร้อยละของเด็กมี
ควำมเป็นผู้น ำตำมหลัก 7 
Habits ตำมวัย 

80 81 82 1.โครงกำรหนูน้อยคนเก่ง 
 

 งำนปกครองฝ่ำย 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3  ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 5 ระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่  1     เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 15    ระดับ
คุณภำพกำรบริหำรจดักำร
โรงเรียนตำมแบบ
หลักธรรมภิบำล 

87 88 89    

15.1.ระดับคณุภำพกำร
บริหำรจดักำรโรงเรียนมี
กำรจัดสรรงบประมำณที่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
 

93 94 95 1. โครงกำรจดัซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ฝำ่ยปฐมวัย 

  

15.2.ร้อยละของครูและ
เด็กมสีื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยีมีคณุภำพต่อ
กำรจัดประสบกำรณ ์
 

80 81 82 2. โครงกำรจดัซื้อและซ่อม
บ ำรุง อุปกรณ์ ไอที และ
เทคโนโลย ี

  

87 88 89 3. โครงกำรจดัซื้อเครื่อง
อินเตอร์แอคทีฟ
โปรเจคเตอรร์ะดับปฐมวัย 

  

89 90 91 4. โครงกำรจดัซื้อเครื่อง
ดนตรไีทยส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

  

87 88 89   5.แผนงบประมำณ  
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3    เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3     ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 6   มีระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงอย่ำงมี 
                       คุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 2         กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน กำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 16   ระดับ 
คุณภำพกำรประกัน
คุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง 

      

16.1.ก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

83 84 85 ประกำศค่ำเป้ำหมำยรำยปี
ของโรงเรียน 

แผนงำนนโยบำยและ
แผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

16.2.จัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ที่มุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

83 84 85 แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรยีนปี 
2562 - 2564 

แผนงำนนโยบำยและ
แผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

16.3.ติดตำมตรวจสอบ 
และประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

83 84 85 1. โครงการการประกัน
คุณภาพภายใน 

แผนงำนนโยบำยและ
แผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

83 84 85 2.โครงกำรกำรประกัน
คุณภำพจำกองค์กรภำยนอก 

แผนงำนนโยบำยและ
แผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

83 84 85 1.1. กำรตรวจประเมิน 
ภำยนอกจำก สมศ.รอบ 4 

แผนงำนนโยบำยและ
แผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

83 84 85 1.2. กำรตรวจประเมิน 
โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญ
ท่ีมีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
(ด ำเนินกำร 2564 ) 

แผนงำนนโยบำยและ
แผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

83 84 85 1.3. กำรประเมินโรงเรียน 
พระรำชทำนระดับอนุบำล 
ระดับประถม และระดับมัธยม 

แผนงำนนโยบำยและ
แผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

16.4.จัดระบบข้อมลู
สำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อพัฒนำคณุภำพ
สถำนศึกษำ 
 
 

83 84 85 ข้อมูลสำรสนเทศของ
โรงเรียน 

แผนงำนนโยบำย
และแผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

16.5.จัดท ำรำยงำนประจ ำ
ที่เป็นรำยงำนประเมิน
คุณภำพภำยใน 

83 84 85 รำยประงำนประเมินตนเอง 
( SAR ) 

แผนงำนนโยบำย
และแผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3  ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 7 โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมและบริกำรที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมศักยภำพเด็ก 
 กลยุทธ์ที่  3     ส่งเสริมและจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร 
                     เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ   

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 17.ระดับ
คุณภำพของกำรจดั
สภำพแวดล้อมและกำร
บริหำรที่เอื้อต่อกำร
ส่งเสริมศักยภำพเด็ก
สภำพแวดล้อมภำยใน
โรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ 
อำคำรและห้องประกอบกำร 
ห้องพยำบำล 
ห้องสมุด 
สื่อ/เทคโนโลยี 
โภชนำกำรและงำนบรกิำร 

90 91 92    

17.1.ระดับคณุภำพกำร
จัดสภำพแวดล้อมและกำร
บริหำรที่เอื้อต่อกำร
ส่งเสริมศักยภำพเด็ก 

93 94 95 1.โครงกำรอนุบำลน่ำอยู ่  งำนบริหำรท่ัวไป
ฝ่ำย 

17.2.ร้อยละของ
ผู้รับบริกำรมคีวำมพึง
พอใจต่อกำรใช้อำคำร
เรียนเดอร์มงฟอรต์ 

90 91 92 2.โครงกำรปรับปรุงรั้ว
ระเบียงอำคำรเดอมงฟอร์ด 

  

17.3.ครูและเด็กมีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลำกหลำยและ
เพียงพอ 
 

88 89 90  3.แผนงำนพัฒนำ
แหล่งกำรเรียนรู้และ
สื่อกำรสอน 

 

88 89 90  4.แผนงำนอำคำร
สถำนท่ี 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3  ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 8 โรงเรียนมีเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำงๆทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือยกระดับ 
                     กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  4      เสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทุกภำคส่วนทั้งภำยในและภำยนอก 
                     ประเทศเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 18  จ ำนวน
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ต่ำงๆทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ เพ่ือ
ยกระดับกำรพัฒนำ                 
คุณภำพกำรศึกษำ 
 

85 86 87    

18.1.มีกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์และ
ทรัพยำกรระหว่ำง
เครือข่ำยโรงเรียน 
18.2.มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่ำงบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำ
ระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

90 91 92  1.แผนงำนสัมพันธ์ชุมชน 
 

งำนกิจกรรมฝ่ำย 

18.3.นักเรียนและครูมี
เครือข่ำยแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งใน
ประเทศและตำ่งประเทศ 

80 81 82 2.กิจกรรม  
Language  
Immersion 
Program   for  
Kindergarten 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



32  : 
 

                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญตำมวิชำชีพ 
พันธกิจข้อที่  4.  ส่งเสริมครูและบุคลำกรให้มีคุณภำพด้ำนวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 9  ครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำน  ต่อเนื่อง และมีควำมสำมำรถในกำร 
                      สอนอย่ำงมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  1       พัฒนำครูและบุคลำกรอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่อง 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 19.ร้อยละของ
ครูและบุคลำกรมีกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงรอบ
ด้ำนและต่อเนื่องอย่ำง
น้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี 

90 91 92    

19.1. ร้อยละของครูและ
บุคลำกรไดร้ับกำรพัฒนำ
ตนเองตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ 

90 91 92 1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรสู่
มาตรฐานสากล  
จัดจากภาพใหญ่ 

แผนงำนทรัพยำกรมนุษย ์ งำนพัฒนำ
บุคลำกร 

 90 91 92 2.โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่
มาตรฐานสากล
(ศึกษาต่อระดับปริญ
ตรี-ปริญญาโท) 

แผนงำนทรัพยำกรมนุษย ์ งำนพัฒนำ
บุคลำกร 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4    พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญตำมวิชำชีพ 
พันธกิจข้อที่  4   ส่งเสริมครูและบุคลำกรให้มีคุณภำพด้ำนวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 9  ครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำน  ต่อเนื่อง และมีควำมสำมำรถใน 
                     กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 20.ร้อยละของ
ครูและบุคลำกร
ควำมสำมำรถในกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิผล 

79 79.5 80    

20.1.ร้อยละของครูและ
บุคลำกรมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพของครุ
สภำระดับดีเลิศขึ้นไป 

88 89 90  1.แผนงำนวิจัยชั้นเรียน งำนวิจัย 

20.2.ร้อยละของครูมี
ควำมสำมำรถใจกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิผล 

70 70 70 2.โครงการ 
Transformation 
Teacher 

แผนงำนนิเทศและ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

งำนนิเทศและ
พัฒนำกำรเรียน
กำรสอน 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญตำมวิชำชีพ 
พันธกิจข้อที่  4   ส่งเสริมครูและบุคลำกรให้มีคุณภำพด้ำนวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 9  ครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำน  ต่อเนื่อง และมีควำมสำมำรถใน 
                      กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  3       พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อและคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโดยกำรใช้ 
                     เทคโนโลย ี
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 21   
ร้อยละของครูใช้
ภำษำต่ำงประเทศ  สื่อ
เทคโนโลยี และนวตักรรม 
ในกำรจัดกำรเรียนกำร 
สอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
ใช้สื่อเทคโนโลย ี
ครูใช้นวัตกรรมในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
 

85 86 87    

21.1.ร้อยละของครูและ
บุคลำกรไดร้ับกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษและ
ทดสอบผ่ำนเกณฑ์ที่
โรงเรียนก ำหนด 

85 86 87  แผนงำนนิเทศกำร
สอน 

งำนวิชำกำรฝ่ำย 

86 87 88 โครงกำรนิเทศ   

21.2.ร้อยละของครูและ
บุคลำกรที่มีทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ใช้นวัตกรรมในกำรจดั
เรียนกำรสอน  

85 86 87 โครงกำรสื่อช่วยสอน   
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ยุทธศำสตร์ที่ 5     พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็ก และ กำรประเมินผล 
                       อย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล  
พันธกิจข้อที่ 5    ส่งเสริม พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็ก และ  
                       กำรประเมินผลอย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 10  หลักสูตรที่หลำยหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กท่ีมีคุณภำพและ 
                        มำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็กอย่ำงรอบด้ำนที่มี 
                       มำตรฐำนสำกล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 22.   
ระดับคณุภำพของ
หลักสตูรที่หลำยหลำยเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของเด็กท่ีมีคุณภำพและ                 
มำตรฐำนสำกล 

85 86 87    

22.1.มีหลักสูตรที่
หลำกหลำยตอบสนอง
ควำมต้องกำรของนักเรียน
ผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและสำกล 
 

85 86 87  1.แผนงำนพัฒนำ
หลักสตูร 

 

85 86 87 2.โครงกำรพัฒนำหลักสตูร
และจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำปฐมวัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5    พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็ก และ กำรประเมินผล 
                      อย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล  
พันธกิจข้อที่ 5  ส่งเสริม พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็ก และ  
                      กำรประเมินผลอย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที1่0 หลักสูตรที่หลำยหลำยเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของเด็กที่มีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล                  
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็กอย่ำงรอบด้ำนที่มี 
                      มำตรฐำนสำกล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่  23  
ระดับคณุภำพกำรจดักำร
เรียนสอนกิจกรรมพัฒนำ
เด็กอย่ำงมีคณุภำพ 

      

23.1ระดับคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมพัฒนำเด็กอย่ำงมี
คุณภำพ 

93 94 95  1.แผนงำนจัดกำร
เรียนกำรสอน 

งำนวิชำกำรฝ่ำย 
 

(91) (93) (94) 2.โครงกำรวันส ำคัญ  งำนกิจกรรมฝ่ำย 
89 90 91 2.1. กิจกรรมวันไหว้คร ู   
89 90 91 2.2.  กิจกรรมวันสุนทรภู ่   
89 90 91 2.3. กิจกรรมวันแม่

แห่งชำติ 
  

95 96 97 2.4. กิจกรรมวันลอย
กระทง 

  

95 96 97 2.5. กิจกรรมวันคริสมำสต ์   
85 96 97 2.6. กิจกรรมวันเด็ก

แห่งชำติ 
  

93 94 95 2.7. กิจกรรมอวยพรวัน
เกิด 

  

(91) (92) (93) 3. โครงการส่งเสริมการ
รักการอ่าน 

  

91 92 93 3.1. กิจกรรมรักกำรอ่ำน   
91 92 93 3.2. กิจกรรมห้องสมุด

เคลื่อนที ่
  

91 92 93 3.3. กิจกรรมสัปดำห์
ห้องสมุด 

  

91 92 93 3.4.  กิจกรรมควำมรู้เพื่อ
ผู้ปกครอง 

  

91 92 93  แผนงานห้องสมุด
ปฐมวัย 
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                                               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก และ การประเมินผล 
                    อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
พันธกิจข้อที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ  
                    การประเมินผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 12 มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่    2   พัฒนาระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

ตัวช้ีวัดที่   24   ระดับ
คุณภำพของกำร
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภำพ 

88 89 90    

24.1.ระดับคณุภำพของ
กำรประเมินผลที่มี
ประสิทธิภำพ 
 

88 89 90  แผนงำนวัดและ
ประเมินผล 
 
 

งำนวิชำกำรฝ่ำย 
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ส่วนที ่4 

 การน าแผนยุทธศาสตร์โรงเรยีนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ.2562 – 2564  

ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

  กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  กำรติดตำมและกำรประเมินผลแผนยุทธศำสตร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง ปี พ.ศ.2562 – 2564  เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญจะต้องด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกข้ันตอนอนุมัติและประกำศใช้
แผนยุทธศำสตร์โรงเรียน กล่ำวคือเมื่อผู้บริหำรประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์โรงเรียนและได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีแล้ว หน่วยงำนเป็นผู้น ำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
และตัวชี้วัดของโรงเรียนในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ  
 

1. การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
    เป็นกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์ไปด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย โดยต้อง
ก ำหนดหน่วยงำนที่รับผิดชอบ และวิธีกำรด ำเนินกำร 
 

2. การก ากับกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล 
กำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี          เป็นกิจกรรมที่ส ำคัญที่มุ่ง 

รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ    เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนใน
โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ได้ทรำบเป็นระยะๆ   งำนนโยบำยและแผนของโรงเรียนจึงได้ก ำหนดแนวทำงและ
กลไกในกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  เพ่ือให้สำมำรถน ำผลประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนในปี
ต่อไป 

ทั้งนี้  เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำน    หรือปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยของ 
โครงกำร / กิจกรรมต่ำง ๆ  ให้เหมำะสมกับทรัพยำกรหรือสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่ำงปี และใน
ปีต่อไปได้ด้วย   ตลอดจนเกิดผลกำรประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนในปีต่อไป    กำรติดตำมและประเมินผล
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี    มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้   โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขเวลำที่ควร
ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์  และ ตำมตัวชี้วัดของแผนงำน โครงกำรและกิจกรรม ต่ำง ๆ 
  2. เพ่ือทรำบปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนเป็นระยะๆ น ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
ในช่วงเวลำที่เหมำะสม 
  3. เพ่ือต้องกำรทรำบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีในระยะต่อไป 
 4. เพ่ือต้องกำรทรำบประโยชน์ที่ได้จำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
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  สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนที่มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

เป็นเครื่องมือ  แบ่งสำระส ำคัญในกำรประเมินผลงำนเป็น  4  ส่วน  คือ 
1. กำรติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
2. กำรติดตำมแผนงำน โครงกำร และกิจกรรม ภำคเรียนละ 2 ครั้ง 
3. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
4. กำรประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติกำร 

ข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว    ต้องมีควำมถูกต้อง  โปร่งใส   
ตรวจสอบได้  และผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงดีก่อนน ำเสนอผู้บริหำรเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ   เนื่องจำก
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ต้องค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของบุคลำกรและนักเรียนให้มำกที่สุด 
 
  การติดตามการประเมินผล 
 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน / แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี น ำไปใช้ในกำรก ำกับปรับปรุงและ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ 7  ฝ่ำย หลักของโรงเรียนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภำรกิจหลัก คือ  

1.  ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
2.  ฝ่ำยวิชำกำร 
3.  ฝ่ำยปกครอง 
4.  ฝ่ำยกิจกรรม 
5.  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
6.  ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน 
7.  ฝ่ำยปฐมวัย 
 

 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนปฏิบัติงำน  ซึ่งมีหัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยเป็นผู้ติดตำมและประเมิน
แผนงำน/แผนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร และกิจกรรม ให้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำก ำหนด
มำตรกำรในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน / โครงกำร /กิจกรรม
ภำคเรียนละ 2  ครั้ง 

 
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก ำกับติดตำมและประเมินแผนงำน / แผนกำรปฏิบัติงำน คือ กำร 

เสนอแนะแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติในปีถัดไป และให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำน / แผนปฏิบัติ
กำรของปีถัดไปทุกหน่วยงำนในโรงเรียนโดยแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรมปฏิบัติกำรต้องครอบคลุมทุก
ภำรกิจหลัก 
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    การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   

ให้ทุกหน่วยงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของแต่ละหน่วยงำน  ไปยังงำนนโยบำย 
และแผนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด   เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรโรงเรียน     และเพ่ือให้สำมำรถ
น ำผลของกำรประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนในปีต่อไปได้   ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 

ที ่ การติดตาม/ ประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ หน่วยงาน 

1 ติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้ 
จ่ำยงบประมำณ 

ภำคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

กำรเงิน ติดตำมกำรขอ 
อนุมัติกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ 

1) งำนนโยบำยและ
แผน 
 

2 ติดตำมแผนกิจกรรม / 
โครงกำร 

 ภำคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

ทุก
หน่วยงำน 

ติดตำมกำร 
ปฏิบัติงำนตำม 
ปฏิทินกิจกรรม 
ประจ ำเดือน 

2) งำนนโยบำยและ
แผน รวบรวมข้อมูล
เสนอคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำ   ทุกเดือน 

3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงำน /โครงกำร/
กิจกรรม 
 

ปลำยปี 
งบประมำณ 

 

ทุก
หน่วยงำน 

ใช้ แบบติดตำมและ
ประเมินผล

แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

3) หน่วยงำนเจ้ำของ
แผนงำน /โครงกำร/
กิจกรรมรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนต่อ 
งำนนโยบำยและแผน 

4 ประเมินประโยชน์ของ 
แผนปฏิบัติกำร 
 

ปลำยปี 
งบประมำณ 

 

ทุก
หน่วยงำน 

ใช้ แบบติดตำมและ
ประเมินผล

แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

4) หำแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ เพ่ือหำ
แนวทำงปรับปรุงกำร
ท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 

5 กระบวนกำรจัดท ำ
แผนงำน /แผนปฏิบัติกำร
ในปีถัดไป 

ปลำยปี 
งบประมำณ 

 

ทุก
หน่วยงำน 

ประชุมระดมสมอง 
จัดท ำแผน สรุป 
และประเมินผล 

5) พัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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    การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

โดยทั่วไปแผนปฏิบัติกำรสำมำรถปรับปรุงได้ตำมควำมเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรและ / 
หรือสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป กำรปรับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อำจกระท ำได้ ดังนี้  คือ 

1. กำรปรับแผนปฏิบัติกำรในระดับกิจกรรมของโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ             อำจมีกำร 
ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่ำง ๆ   แต่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม   ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลง  ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล เป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรปรับได้ทันที   แล้วแจ้งให้
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำรทรำบ  เพ่ือด ำเนินกำรปรับแผนต่อไป 

2. กำรปรับแผนปฏิบัติกำรในระดับโครงกำร   หมำยถึง  กำรยกเลิก หรือปรับปรุงโครงกำร 
ที่มีผลท ำให้วัตถุประสงค์   เป้ำหมำย  หรืองบประมำณกำรด ำเนินงำนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม          กำรปรับ
แผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว ให้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือ
ด ำเนินกำรต่อไป 
 
    วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ   (งบประมำณรำยได้, งบประมำณแผ่นดิน, 
 งบอ่ืนๆ) 
   1. ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำ ภำคเรียนละ 2 ครั้ง 
   -  ติดตำมกำรใช้เงินให้สอดคล้องตำมแผนและนโยบำยของโรงเรียน 
   -  ปรับลดรำยได้ ตำมจ ำนวนนักเรียนที่ลดลง ปรับแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้สอดคล้องต่อ 
ควำมต้องกำร ตำมล ำดับควำมส ำคัญ 
   2. ติดตำมกำรใช้งบประมำณจำกโครงกำร / กิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ประจ ำทุก 
เดือนจำกแบบติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   (แหล่งข้อมูล : ทุกหน่วยงำน) 
   -  ติดตำมกำรใช้เงินประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
   -  กรณีมีกำรยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี      ต้องแจ้ง            
ต่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำรทรำบ   
   

2. การติดตามแผนกิจกรรม 
     เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร / กิจกรรมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี  “ แบบติดตามสรุปแผนงาน โครงการ และกิจกรรมประจ าปี  ” 
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3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม / ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 
(สิ้นสุดปีงบประมาณ) 

- สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร / กิจกรรมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี น ำเสนอ 
ผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรใช้งบประมำณในแผนปฏิบัติกำร     ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรในภำพรวม  ประโยชน์ของ
แผนปฏิบัติกำรที่ได้รับ   สรุปประเด็นปัญหำ / แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรในปีถัดไป 

- น ำเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร   เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ  แล้ว 
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนต่อไป 
          4.  กระบวนการจัดท าแผนงาน / แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

- ทุกหน่วยงำนเสนอแผนงำน โครงกำร กิจกรรมที่จะท ำในปีงบประมำณถัดไปมำที่ 
งำนนโยบำย 

- งำนนโยบำยและแผน  รวบรวมแผนงำน โครงกำร  และกิจกรรมจำกทุกฝ่ำยที่น ำเสนอ  และ 
ข้อมูลในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนงำน / แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

- จัดประชุมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  โดยให้ทุกฝ่ำยเข้ำร่วมประชุม  เป็นกำรระดม 
สมอง  เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติกำรที่มีประสิทธิภำพ น ำไปใช้ในปีถัดไป 
 


