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ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

                 โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง มีมติเห็นชอบแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง พ.ศ.2562 – 2564 (ฉบบัปรับปรุง)     ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของคณะครู ผูป้กครอง 
สมาคมผูป้กครองและครู และสมาคมศิษยเ์ก่า และเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่นกัเรียนและโรงเรียนเป็นอยา่งมาก  
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา   2562 – 2564 (ฉบบัปรัปรุง)  ของ 
โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง   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  มีระเบียบแบบแผนตอบสนอง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   มาตรฐานการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย และการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 4 
 ( พ.ศ.2559 -2563)  จากการส ารวจสภาพของโรงเรียนจากรายงานประเมินตนเอง    การประเมินคุณภาพภายนอก
ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ( สมศ.) และการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก      ซ่ึงโรงเรียนไดน้ ามาก าหนดเป็น    วสิัยทศัน์    
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน   และแผนพฒันาคุณภาพโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง   ปีการศึกษา 2562 – 
2564  ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบาย   เป้าหมาย  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพในการ
ด าเนินงานแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัระยองฉบบัน้ี    ใช้เป็นแนวทางการท าแผนปฏิบติั
งานประจ าปีของโรงเรียนตั้งปีการศึกษา 2562-2564 เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติต่อไป 
 
  

 

คณะผูจ้ดัท า 

โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง 
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สารบัญ 

                                   หน้า 

ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน       ข 
ค ำน ำ            ค 
สำรบัญ            ง 
ส่วนที่ 1  บทน ำ 
  กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ    1 
                     โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ. 2562 – 2564          
ส่วนที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน       3 
  ปรัชญำและเป้ำหมำยของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล   3 
  วัตถุประสงค์         3 
  โครงสร้ำงกำรบริหำรมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย   5 
  โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง     6 
  กำรวิเครำะห์ SOAR        7  
ส่วนที่ 3   แผนยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง      12 
  มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพผู้เรียน       15 
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  18 
  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  20 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1         21 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2         28 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3         46 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4         51 

ยุทธศำสตร์ที่ 5         52 
ส่วนที่ 4  กำรน ำแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล  55 
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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) 
 ทิศทางการจัดการศึกษามงฟอร์ต 

 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  ภำยใต้บรรยำกำศของเสถียรภำพ

และควำมรัก 
2. ปลูกฝังควำมรักชำติ   ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบประชำธิปไตย   

รู้รักษำศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงำมของชำติ 
3. เน้นควำมดีเลิศทำงวิชำกำรและกำรปฏิบัติ กำรเจนจัดทำงภำษำ  คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ อันจะช่วยให้ผู้เรียนเป็น

คนมีทักษะมีเหตุผล  มีควำมคิดเห็นตรรกะ  มีระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคนมีทัศนะกว้ำงไกล  รู้จักใช้เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำภำวะแวดล้อมและคุณภำพชีวิตในสังคมมนุษย์ 

4. เน้นกำรปฎิบัติและกำรปลูกฝังค่ำนิยมของกำรเคำรพในสิทธิต่อกันและกัน  และกำรผนึกก ำลังควำมดี  ร่วมกันพัฒนำ
ชุมชนที่ตนอำศัยอยู่โดยกำรศึกษำและเข้ำใจอำรยธรรมและมรดกทำงวัฒนธรรมของตนเอง  ของชุมชน และชำติอื่น เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมสันติภำพและควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงมวลมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

1. จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประเภทสำมัญศึกษำในรูปแบบกำรศึกษำในระบบตำมหลักสูตร 
    ของกระทรวงศึกษำธิกำร และหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำรที่โรงเรียนเอกชน สำมำรถจัด

กำรศึกษำได้ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริม ทะนุบ ำรุงกิจกำรทำงศำสนำ และจัดกำรศึกษำตำมพันธกิจกำรศึกษำของคำทอลิก 
    เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับกำรอภิบำล  ด้ำนจรรยำบรรณ   คุณธรรม  ศีลธรรม ตำมหลักธรรมของ

ศำสนำและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำม 
3. เพ่ือจัดกำรศึกษำ รวมทั้งจัดกำรให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีควำมรู้ ทักษะในกำรประกอบ 

อำชีพและพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ 
4. เพ่ือให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรศึกษำ ที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโรงเรียนและกำรให้บริกำรอ่ืน ๆ ให้แก่ผู้เรียน ครู 

ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรโรงเรียน และชุมชน เช่น  อุปกรณ์กำรศึกษำ  สถำนที่  อำหำร   
สุขภำพอนำมัย  กำรดนตรี  กำรกีฬำ สระว่ำยน้ ำ และศำสนำสถำน เป็นต้น รวมทั้งกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนของรัฐ 
เอกชน และชุมชนตำมค ำร้องขอ 

5. เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำอบรม แก่เยำวชน ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสใน 
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    สังคม  และบุคคลที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือให้ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่  มีกำรศึกษำอบรมที่ดี  และได้รับกำรฝึกฝนพัฒนำ
ทักษะชีวิตอย่ำงเหมำะสม  

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    กำรให้ได้มำหรือ

จ ำหน่ำยออกไป ซึ่งอสังหำริมทรัพย์  หรือสังหำริมทรัพย์ 
10. จัดท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน  องค์กร  มหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือกำร 

    พัฒนำกำรเรียนกำรสอน   พัฒนำนักเรียน   ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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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 เป็นไปตำมข้อบังคับของมูลนิธฯิ 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 
 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

ผู้อ ำนวยกำร 
สมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

 
สมำคมศิษย์เก่ำฯ 

 

คณะกรรมกำรทีป่รึกษำผู้อ ำนวยกำร 

 
ผู้จัดกำร 

 

ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงนิ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวชิำกำร ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยกจิกรรม ฝ่ำยปฐมวยั 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร
โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 
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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 มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน 
 โรงเรียนสงักดัเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  บริหารงานโดยคณะนกับวช 

 

A (Aspiration) กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 
 สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนใหใ้ชภ้าษาสากลในการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 
 ส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน   สร้างวนิยั    สร้างจิตส านึกในการประหยดัพลงังาน และสนบัสนุนการใช้

พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ครูผูส้อนใชภ้าษาสากลในการจดัการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย  50 % ของการเรียนการสอน 
 ครูและบุคลากรมีขวญัก าลงัใจและความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และหอ้งปฏิบติัการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21 

 
R (Results) ผลดีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และมีภาวะผูน้ า และมีความสุขในการด าเนินชีวติ 
 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศและสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ผูเ้รียนมีผลงานดา้นนวตักรรม   คิดสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ ์และเขา้ร่วมการแข่งขนัดา้นต่าง ๆ ในระดบัประเทศและระดบั

นานาชาติ 
 ครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีมีทกัษะกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ใชภ้าษาสากล และเทคโนโลย ี 
 โรงเรียนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายมีมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
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ส่วนที่  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 และกำรวัดผลอย่ำงรอบด้ำน

ที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

คุณค่าหลัก  

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

เป้าหมาย  ( Goals ) 
1. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนปฏิบติัตนตามค่านิยม มีสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพ 

ตามแนวมงฟอร์ต   (ยดึมัน่ในสจัธรรม มีความวริิยะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสงัคม) 
2. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกวา่ระดบัประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ และต่างประเทศ 
3. ผูเ้รียนทุกระดบัใหมี้ทกัษะความสามารถรอบดา้น อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  (ทกัษะภาษา  การคิดวเิคราะห์ การคิด

ค านวณ เทคโนโลย ีคิดสร้างสรรรค ์สร้างนวตักรรม) มีทกัษะชีวติและการเป็นผูป้ระกอบการ 
4.   ส่งเสริมบคุลิกภำพแห่งควำมส ำเร็จ 
5.  ระบบบริหารจดัการโรงเรียนมีคุณภาพ 
6.  มีระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอยา่งมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มและบริการท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียน 
8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดบัการ 
     พฒันาคุณภาพการศึกษา 
9.  ครูและบุคลากรมีการพฒันาตนเองอยา่งรอบดา้น  ต่อเน่ือง และมีความสามารถในการสอน 
อยา่งมีประสิทธิผล 
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10. หลกัสูตรท่ีหลายหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล   
11. จดัการเรียนสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ 
12. มีระบบการวดัผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Indicators of success ) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีมีสุนทรียภำพ 
3. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตำมค่ำนิยมของมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะอุตสำหะ มีควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม ) 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ร้อยละของผู้เรียนภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เคำรพสิทธิมนุษยชน ควำมยุติธรรมและสันติ 
7. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
8. ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบ O-NET  สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
9. ผลกำรแข่งขันที่สำมำรถเข้ำรอบหรือได้รับรำงวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศและต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

....... 
10. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้ำนภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  และภำษำจีน 
11. ร้อยละของผู้เรียนให้มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงวิจำรณญำณ คิดสร้ำงสรรค์ตัดสินใจแก้ไขปัญหำได้

อย่ำงมีเหตุผล 
12. ร้อยละของผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
13. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมปลอดภัยมี

ประสิทธิภำพ 
14. ร้อยละของผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เชิงประจักษ์ 
15. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
16. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรและงำนอำชีพ 
17. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมเป็นผู้น ำ ตำมหลัก 7  Habits 
18. ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนตำมแบบหลักธรรมำภิบำล 
19. ระดับคุณภำพกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
20. ระดับคุณภำพของกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริหำรที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 
  สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
  แหล่งเรียนรู้ 
  อำคำรและห้องประกอบกำร 
  ห้องพยำบำล 
  ห้องสมุด 
  สื่อ/เทคโนโลยี 
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  โภชนำกำรและงำนบริกำร 
21. จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 
22. ร้อยละของครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่องอย่ำงน้อย50 ชั่วโมงต่อปี 
23. ร้อยละของครูและบุคลำกรควำมสำมำรถในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิผล 
24. ร้อยละของครูใช้ภำษำต่ำงประเทศ สื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
25. ระดับคุณภำพของหลักสูตรที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
26. ระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
27. ระดับคุณภำพของกำรวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 

 
เอกลักษณ์โรงเรียน 

1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Bilingual 
2. เสริมสร้ำงนักเรียนให้มีสุนทรียภำพ 
3. บุคลิกภำพแห่งควำมส ำเร็จ 

 
อัตลักษณ์นักเรียน 

“   ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีควำมวิริยะอุตสำหะและรับผิดชอบต่อสังคม  ” 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

ยุทธศำสตร์ที่  1  ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมณ์นักบุญมงฟอร์ต  
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล  
ยุทธศำสตร์ที่  3  เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่  4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่  5  พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และกำรวัดผลอย่ำง 
                         รอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
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มำตรฐำน  1  คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมณ์นักบุญมงฟอร์ต  
จุดมุ่งหมาย 

        พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รู้ เข้ำใจและปฏิบัติตำมทิศ
ทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต  ปฏิบัติตำมแผนและนโยบำยของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล 
 แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย จิตสังคมที่
ดีมีสุนทรียศำสตร์  มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่นและรักควำมเป็นไทย เคำรพ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ มีควำมยุติธรรมและสันติ 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1   กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                      มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย ลักษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภำพ  
กลยุทธ์ที่ 2   ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตตำมจิตตำรมณ์นักบุญมงฟอร์ต  ยึดมั่นในสัจธรรม    
                     มีวิริยะอุตสำหะ  รับผิดชอบต่อสังคม  
กลยุทธ์ที่  3  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็น 
                      รูปธรรม     
กลยุทธ์ที่  4  กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่  5   จัดกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์  สิทธิ 
                      มนุษยชน สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม และสันติ    

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

1.1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
1.2. ร้อยละของผู้เรียนเอ้ืออำทรผู้อ่ืนและ กตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
1.3. ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรงโรค ภัย 

อุบัติเหตุแหลปัญหำทำงเพศ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีมีสุนทรียภำพ 

2.1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีสุขนิสัยที่ดีในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำย อย่ำงสม่ ำเสมอ 
2.2. ร้อยละของผู้เรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูง(ตำมเกณฑ์กรมอนำมัย) สมรรถภำพทำงกำย (ตำมเกณฑ์ของกรมพละหรือ 

สสส.) 
2.3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ กีฬำนันทนำกำรตำมจินตนำกำร 
2.4. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเองมีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสมมั่นใจกล้ำแสดงออกอย่ำง

เหมำะสม 
2.5. ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่น 
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3. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตำมค่ำนิยมของมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะอุตสำหะ มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ) 
3.1. ร้อยละของผู้เรียนแสวงหำ เข้ำถึงและเห็นคุณค่ำของควำมเป็นจริงของหลักธรรมตำมศำสนำที่ตนนับถือ 
3.2. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมเพียรพยำยำมมีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์  ปรัชญำ ของ

สถำนศึกษำ 
3.3. ร้อยละของครูและนักเรียนทุกคนท ำจิตอำสำด้วยควำมเต็มใจอย่ำงมีควำมสุข 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมคิดร่วมท ำในกำรอนุกรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมและบ ำรุงสำธำรณสมบัติของ

โรงเรียน  
5. ร้อยละของผู้เรียนภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

5.1. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และมีควำมกตัญญูกตเวที 

5.2. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและภำษำถ่ินของระยอง 
5.3. ร้อยละของผู้เรียนมีกำรอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญำไทยและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่เคำรพสิทธิมนุษยชน ควำมยุติธรรมและสันติ 
6.1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ควำมยุติธรรมและสันติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
จุดมุ่งหมาย 
 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมโดดเด่นทำงด้ำนวิชำกำร ด้วยกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้มทีักษะ  
ควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงรอบด้ำน มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  มีควำมเป็นผู้น ำตำมหลัก 7 Habits และมีทักษะชีวิต  
กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นและเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต 
 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  มีผลกำรทดสอบ O-NET สูงกว่ำระดับประเทศ   
                และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับจังหวัดระดับประเทศและต่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนำผู้เรียนมีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                 (ทักษะภำษำ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำง 
                 นวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
กลยุทธ์ที่  3  กำรพัฒนำควำมพร้อมในด้ำนทักษะชีวิตและกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
กลยุทธ์ที่  4  กำรพัฒนำควำมเป็นผู้น ำตำมหลัก 7 Habits  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
1.1.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของเรียน 
1.2. ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรระดับดีเลิศขึ้นไป 
1.3. ผลกำรประเมินกำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน ระดับดีเลิศขึ้นไป 

2. ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบ O-NET  สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
2.1. ผลกำรทดสอบ O-NET ในระดับชั้น ป.6 ม.3และม.6 สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
2.2. ผลกำรทดสอบระดับชำติสูงกว่ำค่ำ T-Score 40 

3. ผลกำรแข่งขันที่สำมำรถเข้ำรอบหรือได้รับรำงวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศและต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละ..  
3.1. ผลกำรแข่งขนัแต่ละกลุ่มสำระที่เข้ำรอบหรือได้รับรับรำงวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศและต่ำงประเทศไม่น้อย

กว่ำร้อยละ..... 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้ำนภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  และ ภำษำจีน 

4.1. ร้อยละของผู้เรียนใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
4.2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ กำรพูด กำรฟัง  กำรอ่ำนและกำรเขียน ภำษำไทย 
4.3. ร้อยละของผู้เรียนรู้ค ำศัพท์ผ่ำนเกณฑ์แต่ละระดับชั้น 
4.4. ร้อยละของผู้เรียนมีผลกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษ ป.1 – ม.6  เป็นไปตำมเกณฑ์ของ Cambridge  ตำม

กรอบของ CEFR 
4.5.  ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมปลำยมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ  IELT 
4.6. ร้อยละของผู้เรียนมีผลกำรทดสอบเทียบเคียงควำมรู้ภำษำจีนป.1- ป.6   YCT   
4.7.  ร้อยละของนักเรียนมีผลกำรทดสอบเทียบเคียงควำมรู้ภำษำจีน ม.1 – ม.6   HSK    
4.8. ร้อยละของนักเรียนระดับมธัยมปลำยมีผลกำรทดสอบภำษำจีน   HSK/HSKK  
4.9. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยปลำยมีทักษะ กำรพูด กำรฟัง  กำรอ่ำนและกำรเขียน ภำษำญี่ปุ่น 

5. ร้อยละของผู้เรียนให้มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงวิจำรณญำณ คิดสร้ำงสรรค์ตัดสนิใจแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีเหตุผล 
5.1. ร้อยละของผู้เรียนสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง  ดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง 
5.2. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมคิดริเริมและสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ 

6. ร้อยละของผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
6.1. ร้อยละของนักเรียนที่สำมำรถใช้กำรค ำนวณมำบูรณำกำรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
6.2. ร้อยละของนักเรียนคิดเลขเป็น โดยใช้เกรดในรำยวิชำคณิตศำสตร์ 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมปลอดภัยมี
ประสิทธิภำพ 
7.1. ร้อยละของผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน 
7.2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร  สำรสนเทศ และรู้เท่ำทันสื่อเทคโนโลยี 
7.3. ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์งำนสื่อสำร น ำเสนอ เผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนผลงำนได้ 
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8. ร้อยละของผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เชิงประจักษ์ 
8.1. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจเป็นที่เชิงประจักษ์ 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
9.1. ร้อยละของนักเรียนมีผลกำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
9.2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะอำชีพและทักษะกำรเรียนรู้ 

10. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรและงำนอำชีพ 
10.1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ส ำคัญต่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรและต่อกำรด ำเนินชีวิต 

11. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมเป็นผู้น ำ ตำมหลัก 7  Habits 
11.1. ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถน ำหลัก 7 Habits ใช้ในกำรปฏิบัติตนในห้องเรียนและในชีวิตประจ ำวัน 

 
มำตรฐำนที ่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
จุดมุ่งหมาย 

 พัฒนำทุกหน่วยงำนให้บริหำรจัดกำรโดยใช้เกณฑ์มำตรฐำน บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล  กำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน ระบบประกันคุณภำพภำยใน  จัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร
เรียน ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำง ๆ กับทุกภำคส่วนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ  

กลยุทธ์ 

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

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนตำมแบบหลักธรรมำภิบำล 
1.1. ร้อยละของผู้บริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
1.2. ร้อยละของจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตรงกับควำมต้องกำรและถูกต้องตำมระบบกำรจัดซื้อ 
1.3. ร้อยละของผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และสำมำรถน ำโรงเรียนไปสู่กำรเป็นมำตรฐำนสำกล 

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

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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2.3. ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2.4. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
2.5. จัดท ำรำยงำนประจ ำที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 

3. ระดับคุณภำพของกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริหำรที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนสภำพแวดล้อม
ภำยในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ 
อำคำรและห้องประกอบกำร 
ห้องพยำบำล 
ห้องสมุด 
สื่อ/เทคโนโลยี 
โภชนำกำรและงำนบริกำร 

3.1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง  สะอำด และปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพอเพียง 
3.2. มีบรรยำกำศ  สภำพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
3.3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรดูแล และส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
3.4. ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ ที่มีสภำพแวดล้อม บรรยำกำศเอ้ือต่อกำรใช้บริกำร มีสื่อที่พอเพียงเหมำะสม

ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเรียนรู้ และกำรค้นคว้ำอย่ำงหลำกหลำย 
3.5. มีเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตแบบควำมเร็วสูงเชื่อมโยงคลอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 

4. จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
4.1. มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และทรัพยำกรระหว่ำงเครือข่ำยโรงเรียน 
4.2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชนและ

องค์กรที่เก่ียวข้อง 
4.3. นักเรียนและครูมีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
จุดมุ่งหมาย 

 พัฒนำครูและบุคลำกรให้สมรรถนะ  มีควำมรู้   มีทักษะด้ำนภำษำ   สร้ำงสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  มีควำมรักและควำมผูกพันที่ดีต่อองค์กรมีควำมพึงพอใจและมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1    พัฒนำครูและบุคลำกรอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ที่  2    พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่  3    พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำต่ำงประเทศ   สื่อและคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโดยกำรใช้   
                    เทคโนโลยี  
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่องอย่ำงน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
1.1. ร้อยละของครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

2. ร้อยละของครูและบุคลำกรควำมสำมำรถในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิผล 
2.1. ร้อยละของครูและบุคลำกรมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพของครุสภำระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.2. ร้อยละของครูมีควำมสำมำรถใจกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิผล 

3. ร้อยละของครูใช้ภำษำต่ำงประเทศ สื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
3.1.  ร้อยละของครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษและทดสอบผ่ำนเกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนด 
3.2. ร้อยละของครูและบุคลำกรที่มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและใช้นวัตกรรมในกำรจัดเรียนกำรสอน  

 

มำตรฐำนที ่3      กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่  5     พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการวัดผล 
                        อย่าง รอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
จุดมุ่งหมาย 

  โรงเรียนเป็นแหล่งของกำรแสวงหำควำมรู้ โรงเรียนจึงต้องมีหลักสูตรของตนเอง กล่ำวคือ หลักสูตรโรงเรียน
ประกอบด้วยกำรเรียนรู้ทั้งมวลและประสบกำรณ์อ่ืนๆ ทีโ่รงเรียนวำงแผนเพื่อพัฒนำผู้เรียน โดยจะต้องจัดท ำสำระกำรเรียนรู้
ทั้งรำยวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนและรำยวิชำที่ต้องเรียนเพ่ิมเติมเป็นรำยปีหรือรำยภำค จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกภำคเรียนและ
ก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1    พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพ 
                   มำตรฐำนสำกล 
 กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนำระบบกำรวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ระดับคุณภำพของหลักสูตรที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
1.1.  จัดหลักสูตรที่หลำกหลำยตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียนผู้ปกครองที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและสำกล 
1.2. มีกำรนิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบและน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 

2. ระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
2.1.  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ

ควำมสนใจของผู้เรียน 
3. ระดับคุณภำพของกำรวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 

3.1. มีระบบกำรวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1   พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที1่   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                      ค่ำนิยมมีสุขภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพ ตำมแนวมงฟอร์ต(ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะ 
                      อุตสำหะ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  1       กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภำวะทำง 
                      ร่ำงกำย ลักษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภำพ  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

1.ร้อยละของผูเ้รียนมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณที่พึงประสงค์
ตำมหลักสูตร 

88 89 90    

1.1. ร้อยละของผูเ้รียน
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ำมหลักสตูร 

88 89 90 1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

แผนงำนระเบียบ
วินัยและคณุลักษณะ
อันพึงประสงค ์

งำนระเบียบวินัย
และคณุลักษณะ
พึงประสงค ์

88 89 90 1.1. กิจกรรม Clean the 
winner 

88 89 90 1.2. กิจกรรมเด็กดมีีเงินออม 
1.2.ร้อยละของผู้เรียน
เอื้ออำทรผู้อื่นและ 
กตัญญู กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

88 89 90 1.3. กิจกรรมประพฤตดิีมี
น้ ำใจ 

88 89 90 1.4. กิจกรรมปันน้ ำใจแด่
ผู้ด้อยโอกำส 

1.3.ร้อยละของผู้เรียน
ป้องกันตนเองจำกสิ่ง
เสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยง
ต่อควำมรุนแรงโรค ภยั 
อุบัติเหตุแหลปัญหำทำง
เพศ 

88 89 90 2. โครงการส่งเสริม
พัฒนาสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยนักเรียน 

แผนงำนสวัสดิภำพ
และควำมปลอดภัย 

งำนสวัสดภิำพ
และควำม
ปลอดภัย 

88 89 90 2.1. กิจกรรมตรวจสำรเสพ
ติดในปัสสำวะ 

แผนงำนสวัสดิภำพ
และควำมปลอดภัย 

 งำนสวัสดิภำพ
และควำม
ปลอดภัย 88 89 90 2.2. กิจกรรมรณรงค์ต้ำนยำ

เสพติด 
88 89 90 2.3. กิจกรรมหลีกเลี่ยง

ตนเองจำกภำวะเสี่ยง 
88 89 90 2.4. กิจกรรมซ้อมแผนอพยพ 
88 89 90 2.5. กิจกรรมดูแลควำม

ปลอดภัยนักเรียน 
88 89 90 2.6. กิจกรรม SMS 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่   1   พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที่ 1   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                       ค่ำนิยม มีสุขภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพ ตำมแนวมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะ 
                       อุตสำหะมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  1       กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภำวะทำง 
                      ร่ำงกำย ลกัษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภำพ  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

2.ร้อยละผู้เรียนสุขภำวะที่ดมีี
สุนทรียภำพ 

87 89 90  แผนงำนกีฬำ  

2.1. ร้อยละของนักเรียนท่ี
เข้ำร่วมโครงกำรมีสุขนิสยัที่ดี
ในกำรดูแลสุขภำพและออก
ก ำลังกำย อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

80 82 83 1. โครงการ ACR วัยใส 
ใส่ใจสุขภาพ 

 กลุ่มสำระสุข
ศึกษำและพล
ศึกษำ 

2.2.ร้อยละของผู้เรียนมี
น้ ำหนัก ส่วนสูง (ตำมเกณฑ์
กรมอนำมัย ) สมรรถภำพทำง
กำย (ตำมเกณฑ์ของกรมพละ
หรือ สสส.) 

80 82 83 1.1. กิจกรรม ACR 
ร่วมใจต้ำนภัยโรค
อ้วน 

  งำนกีฬำ 

80 82 83 1.2. กิจกรรม ACR 
cover dance 

  

2.3.ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลงำนกำรเข้ำร่วมกจิกรรม
ศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ กีฬำ
นันทนำกำรตำมจินตนำกำร 

93 94 95 2. โครงการนิทรรศการ
ศิลปะ 

งำนจัดกำรเรียน
กำรสอนกลุม่สำระ 

กลุ่มสำระศลิปะ 

2.4.ร้อยละของผู้เรียนเห็น
คุณค่ำในตนเองมีควำมมั่นใจ
กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 

93 94 95 3. โครงการดนตรีใน
สวน 

แผนงำนดนตร ี งำนดนตร ี

93 94 95 4. โครงการ ACR 
Holiday Concert 

แผนงำนดนตร ี งำนดนตร ี

2.5.ร้อยละของผู้เรียนมมีนุษย
สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรตผิู้อื่น 

 

93 95 95 5. โครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาสนีักเรียน
ประถมและมัธยม 

แผนงำนกีฬำ งำนกีฬำ 

87 90 90 6. โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสถาบนัใน
เครือมูลนิธิฯ 

แผนงำนกีฬำ งำนกีฬำ 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่   1  พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                      ค่ำนิยม มีสขุภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพ ตำมแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะ 
                      อุตสำหะ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  2       ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตตำมจิตตำรมณ์นักบุญมงฟอร์ต  ยึดมั่นในสัจธรรม   มีวิริยะอุตสำหะ   
                      รับผิดชอบต่อสังคม     
     

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

3.ร้อยละของผูเ้รียนปฏิบัตติำม
ค่ำนิยมของมงฟอร์ต  (ยึดมั่นใน
สัจธรรม มีควำมวริิยะอตุสำหะ 
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

93 96 96  แผนงำนอภิบำล  

3.1.ร้อยละของผู้เรียนแสวงหำ 
เข้ำถึงและเห็นคณุค่ำของควำม
เป็นจริงของหลักธรรมตำม
ศำสนำท่ีตนนับถือ 

90 95 95 1. โครงการฟ้ืนฟูจิตใจ
ครูคาทอลิกและครู
พุทธ 

แผนงำนอภิบำล งำนอภิบำล 

90 95 95 2. โครงการตามวิถีพุทธ แผนงำนอภิบำล งำนอภิบำล 
3.2.ร้อยละของผู้เรียนมคีวำม
เพียรพยำยำมมีควำมตั้งใจใน
กำรท ำงำนให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยวสิัยทัศน ์ ปรัชญำของ
สถำนศึกษำ 

90 95 95 3. โครงการตามวิถีจิต
นักบุญมงฟอร์ต 

แผนงำนอภิบำล งำนอภิบำล 

3.3.ร้อยละของครูและนักเรียน
ทุกคนท ำจิตอำสำด้วยควำมเต็ม
ใจอย่ำงมีควำมสุข 

100 100 100 4.โครงการจิตอาสา แผนงำนอภิบำล งำนอภิบำล 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1   พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                      ค่ำนิยม มีสขุภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพ ตำมแนวมงฟอร์ต (ยึดมัน่ในสัจธรรม มีควำมวิริยะ 
                      อุตสำหะมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  3       ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

4.ร้อยละของผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

84 85 87    

4.1.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ำร่วมคดิ
ร่วมท ำในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมและบ ำรุงสำธำรณะ
สมบัติของโรงเรียน 

80 81 83 1.โครงการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงำนจัดกำร
เรียนกำรสอน/
กลุ่มสำระ 

กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์

88 89 90 2.กิจกรรมร่วมใจรักษ์
พิทักษ์ความสะอาด 

แผนงำนระเบียบ
วินัยและ
คุณลักษณะพึง
ประสงค ์

งำนระเบียบวินัย
และคณุลักษณะ
พึงประสงค ์

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1    พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที่ 1   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                       ค่ำนิยม มีสุขภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพ ตำมแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำม 
                       วิริยะ อุตสำหะ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  4        กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

5.ร้อยละของผูเ้รียนภูมิใจ
ในท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย 

88 88 89    

5.1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมภำคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมี
ควำมกตัญญูกตเวที 
 

90 91 92 1.โครงการวันส าคัญ แผนงำนจัดกำร
เรียนกำรสอน/
กลุ่มสำระ 

ฝ่ำยกิจกรรม
ร่วมกับกลุม่สำระ 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

5.1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมภำคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมี
ควำมกตัญญูกตเวที 

80 81 82 2.โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แผนงำนจัดกำร
เรียนกำรสอน/
กลุ่มสำระ 

กลุ่มสำระ
ภำษำไทยร่วมกับ
กลุ่มสำระสังคมฯ 

80 81 82 2.1.กิจกรรมวันสุนทรภู ่  กลุ่มสำระ
ภำษำไทย 

5.2. ร้อยละของผูเ้รียนมี
ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและ
ภำษำถิ่นของระยอง 

80 81 82 2.2.กิจกรรมมำรยำทไทย  กลุ่มสำระสังคมฯ 

5.3 ร้อยละของผูเ้รียนมี
กำรอนุรักษ์และสืบทอด
ภูมิปัญญำไทยและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

80 81 82 2.3.กิจกรรม อนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น 

 กลุ่มสำระสังคมฯ 

 90 90 90 3. โครงการ Educational 
Field Trip ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

  

 90 90 90 5.4 กิจกรรมส่งเสริมกำร
ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 1 

 กลุ่มสำระสังคมฯ 

 90 90 90 5.5 กิจกรรมส่งเสริมกำร
ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 2   

 กลุ่มสำระ
ภำษำตำ่งประเทศ 

 90 90 90 5.6 กิจกรรมส่งเสริมกำร
ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 3   

 กลุ่มสำระคณิตฯ 

 90 90 90 5.7 กิจกรรมส่งเสริมกำร
ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 4   

 กลุ่มสำระ
ภำษำไทย 

 90 90 90 5.8 กิจกรรมส่งเสริมกำร
ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 5   

 กลุ่มสำระวิทย ์

 90 90 90 5.9 กิจกรรมส่งเสริมกำร
ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 6   

 
 

 กลุ่มสำระกำรงำน
อำชีพ 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

 90 90 90 5.10 กิจกรรมส่งเสริมกำร
ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 1  

 กลุ่มสำระคณิตฯ 

 90 90 90 5.11 กิจกรรมส่งเสริมกำร
ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 

 กลุ่มสำระกอท. 

 90 90 90 5.12 กิจกรรมส่งเสริมกำร
ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 3  

 กลุ่มสำระวิทยฯ์ 

 90 90 90 4.10.กิจกรรมส่งเสรมิกำร
ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 4  

 กลุ่มสำระ
ภำษำไทย 

 90 90 90                        4.11 กิจกรรมส่งเสริม
กำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 5  

 กลุ่มสำระสังคมฯ 

 90 90 90                        4.12.กิจกรรมส่งเสริม
กำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 กลุ่มสำระ
ภำษำตำ่งประเทศ 

 90 90 90                        4.13. กิจรรมสง่เสริม
กำรใช้แหล่งเรียนรู้  Smart 
English 

 กลุ่ม Smart 
English 

 90 90 90 4.14. กิจกรรมส่งเสริมกำร
ใช้แหล่งเรียนรู้ Smart 
Science 

 กลุ่ม Smart 
Science 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1bbmV_PVmlMkf8zVp7gPiHAtM9UwM5iHJx6-7Pw6d9AE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bbmV_PVmlMkf8zVp7gPiHAtM9UwM5iHJx6-7Pw6d9AE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bbmV_PVmlMkf8zVp7gPiHAtM9UwM5iHJx6-7Pw6d9AE/edit?usp=sharing
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามจิตตารมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1    พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขตำมจิตตำรมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศำสตร์ 
เป้ำหมำยข้อที่ 1   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม 
                       ค่ำนิยม มีสุขภำวะที่ดี มีสุนทรียภำพตำมแนวมงฟอร์ต  (ยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะ 
                       อุตสำหะ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  5        จัดกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก  
                       ควำมยุติธรรม และสันติ     
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

6.ร้อยละของผูเ้รียนที่
เคำรพสิทธิมนุษยชน 
ควำมยุติธรรมและสันติ  

88 89 90    

6.1.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริม
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
ควำมยุติธรรมและสันต ิ

88 89 90 1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
นักเรียน 
1.1. กิจกรรมสำนสัมพันธ์ 
1.2. กิจกรรมประดับเข็ม

นักเรียนม.4 
1.3. กิจกรรมปฐมนิเทศ

ผู้ปกครองและ นักเรียน 
1.4. กิจกรรมปจัฉิมนักเรียน 
1.5. กิจกรรมสุภำพบรุุษและ

สุภำพสตร ี

แผนงำนพัฒนำ
บุคลิกภำพ
นักเรียน 

งำนพัฒนำ
บุคลิกภำพ
นักเรียน 

 88 89 90 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาภาวะ
ผู้น า 

2.1. กิจกรรมสภำนักเรียน
(เลือกตั้งประธำนนักเรียน) 

2.2. กิจกรรมสภำนักเรียน(ค่ำย
ผู้น ำ) 

 

แผนงำนพัฒนำ
บุคลิกภำพ
นักเรียน 

งำนพัฒนำ
บุคลิกภำพ
นักเรียน 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  มีผลกำรทดสอบ O-NET สูงกว่ำระดับประเทศ  
                     และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับจังหวัด 
กลยุทธ์ที่  1      กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  มีผลกำรทดสอบ O-NET สูงกว่ำระดับประเทศ  
                    และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับจังหวัด  ระดับประเทศ และต่ำงประเทศ 
 

ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กจิกรรม แผนงำน ผู้รับผดิชอบ 

2562 2563 2564 
7.ร้อยละของผูเ้รียนมี
ผลสมัฤทธ์ทางการเรียน
สูงข้ึน  

82 83 84    

7.1. ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน 

80 81 82 1. โครงกำรพฒันำ
ผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 

งานจดัการเรียน
การสอน/กลุ่ม
สาระ 

 

 80 81 82 1.1. กิจกรรมพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิ กลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี

 กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ ฯ 

 80 81 82 1.2. กิจกรรมพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 กลุ่มสาระคณิตฯ 

 80 81 82 1.3. กิจกรรมส่งเสริมการท่อง
สูตรคูณของนกัเรียน 

 กลุ่มสาระคณิตฯ 

 80 81 82 1.4. กิจกรรมติวสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์
ระดบัประถม 

 กลุ่มสาระคณิตฯ 

 80 81 82 1.5. กิจกรรมพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 กลุ่มสาระวทิยฯ์ 

 80 81 82 1.6. กิจกรรมติวสู่ความเป็น
เลิศทางวทิยาศาสตร์ 

 กลุ่มสาระวทิยฯ์ 

 80 81 82 1.7. กิจกรรมพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 กลุ่มสาระ
ต่างประเทศ 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กจิกรรม แผนงำน ผู้รับผดิชอบ 
2562 2563 2564 

7.1. ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน 

80 81 82 1.8. กิจกรรมรักการอ่าน  กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 80 81 82 1.9. กิจกรรม Morning   
Activity 

 กลุ่มสาระ  

 80 81 82 1.10. กิจกรรมติวนกัเรียนเขา้
มหาวทิยาลยั 

 งานแนะแนว 

 95 95 95 2. โครงกำร Graduation 
Day 

 ฝ่ายวชิาการ 

 90 90 90 3. โครงกำร ACR 
Academic Day 

 ฝ่ายวชิาการ 

 90 90 90 4. โครงกำร ACR Smart 
Students 

 งานSmart 
English 

 80 81 82 5. โครงกำรกำรแข่งขัน
ภำยในภำยนอก(Smart 
Program) 

 งานSmart 
English 

 80 81 82 6. โครงกำรSmart Science 
Tutorial 

 งำนSmart 
Science 

 81 82 83 6.1. กิจกรรมคลีนิก
วทิยาศาสตร์ 

 กลุ่มสาระวทิย ์

 80 81 82 6.2. กิจกรรม Secondary 
Science Tutoring  

 งำนSmart 
Science 

7.2 ผลกำรประเมิน
สมรรถนะส ำคัญตำม
หลักสตูรระดับดีเลิศขึ้นไป 

83 84 85 ผลการประเมินหลกัสูตร  งานบริหารฝ่าย
วชิาการ 

7.3.ผลกำรประเมินกำรอ่ำน
คิด วิเครำะห์ และเขียน 
ระดับดีเลศิขึ้นไป 

83 84 85 ผลสมัฤทธ์ิการอ่าน คิด 
วเิคราะห์และเขียน 

 งานวดัผล
ประเมินผล 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2  พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  มีผลกำรทดสอบ O-NET สูงกว่ำระดับประเทศ  
                       และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับจังหวัด 
กลยุทธ์ที่  1        กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  มีผลกำรทดสอบ O-NET สูงกว่ำระดับประเทศ     
                       และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่ำงประเทศ 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผูรั้บผดิชอบ 
2562 2563 2564 

 8.ผูเ้รียนมีผลการทดสอบ 
O-Net  สูงกวา่ค่าเฉล่ีย
ระดบัประเทศเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ  3 

80 81 82    

8.1.ผลการทดสอบ O-NET 
ในระดบัชั้น ป.6 ม.3และม.
6 สูงกวา่คะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 3 

80 81 82 1. โครงกำรตวิ O - Net 5 
กลุ่มสำระ ฯ 

 กลุ่มสาระ
ร่วมกบั  
งานแนะแนว 

8.2.ผลการทดสอบ
ระดบัชาติสูงกวา่ค่า T-
Score 40 

80 81 82 1.1. กิจกรรมติว O - Net  กลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์   

กลุ่มสาระคณิตฯ กลุ่มสาระ
ร่วมกบั  
งานแนะแนว 

 80 81 82 1.2. กิจกรรมติว O - Net  กลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร์ ( ป.6,
ม.3,ม.6) 

กลุ่มสาระวทิยฯ์ กลุ่มสาระ
ร่วมกบั  
งานแนะแนว 

 80 81 82 1.3. กิจกรรมติว O-Net  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระ
ร่วมกบั  
งานแนะแนว 

 80 81 82 1.4. กิจกรรมติว O-Net  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระ
ร่วมกบั  
งานแนะแนว 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศำสตร์ที ่ 2  พฒันำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พนัธกิจขอ้ท่ี    2 พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายขอ้ท่ี  2 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกวา่ระดบัประเทศ  
                           และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัจงัหวดั 
กลยทุธ์ท่ี  1        การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกวา่ 
                          ระดบัประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัจงัหวดัระดบัประเทศ และ 
                          ต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

 9.ผลกำรแข่งขันที่สำมำรถ
เข้ำรอบหรือได้รบัรำงวัลระดบั
จังหวัด ระดับประเทศและ
ตำ่งประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละ.. 

83 84 85    

 9.1.ผลกำรแข่งขันแตล่ะกลุม่
สำระทีเ่ข้ำรอบหรือไดร้ับรับ
รำงวัลระดับจังหวัด 
ระดับประเทศและต่ำงประเทศ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ..... 
  

94 96 98 1. โครงการ ACR MUSIC 
FOR ALL. 

แผนงำนดนตร ี งำนดนตร ี

83 84 85 2. โครงการต้นกล้าคนเก่ง แผนงำนกีฬำ งำนกีฬำ 
96 97 97 3. โครงการ ACR ART 

EXIBITION 
  

80 81 82 4. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนเพ่ือ
การแข่งขันภายนอก 8 
กลุ่มสาระ 

งำนจัดกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่ม
สำระ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

80 81 82 4.1. กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภำพนักเรยีนเพื่อ
กำรแข่งขันภำยนอก 
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี

งำนจัดกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่ม
สำระ 

กลุ่มสำระกอท. 

80 81 82 4.2. กิจกรรมแข่งขัน
ภำยนอกกลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์
( ประถม-มัธยม ) 

งำนจัดกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่ม
สำระ 

กลุ่มสำระวิทยฯ์ 

80 81 82 4.3.  กิจกรรมแข่งขัน
ภำยนอกกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร ์

 กลุ่มสำระคณิตฯ 

80 81 82 4.4. กิจกรรมแข่งขัน
ภำยนอกกลุ่มสำระ
สังคมศึกษำ 

 กลุ่มสำระสังคมฯ 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

9.1.ผลกำรแข่งขันแตล่ะกลุ่ม
สำระทีเ่ข้ำรอบหรือไดร้ับรับ
รำงวัลระดับจังหวัด 
ระดับประเทศและต่ำงประเทศ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ..... 

80 81 82 4.5. กิจกกรรมส่งเสริม
ศักยภำพผูเ้รียนเพื่อกำร
แข่งขันภำยนอก กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

 กลุ่มสำระภำษำไทย 

 80 81 82 4.6. กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันภำยนอก กลุ่ม
สำระภำษำอังกฤษ 

 กลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ
(อังกฤษ) 

 80 81 82 4.7. กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันภำยนอก กลุ่ม
สำระภำษำจีน 

 กลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ
(จีน) 

 80 81 82 4.8.กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภำพเพื่อกำร แข่งขัน
ภำยนอก กลุ่มสำระสุข
ศึกษำ พลศึกษำ 
  

 กลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ
(สุขศึกษำฯ) 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล   
                      (ทักษะภำษำ  กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำง 
                      นวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนำผู้เรียนมีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
                      (ทักษะภำษำกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์  สร้ำง   
                      นวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

10.ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะด้ำนภำษำไทย   
ภำษำอังกฤษ และ
ภำษำจีน     

83 83 84    

10.1.ร้อยละของผู้เรียนใช้
ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
10.2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะ กำรพูด กำรฟัง  
กำรอ่ำนและกำรเขียน 
ภำษำไทย 

89 90 90 1. โครงการวัน
ภาษาไทย      

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 
 

กลุ่มสำระภำษำไทย 

10.3.ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะ กำรพูด กำรฟัง  
กำรอ่ำนและกำรเขียน 
ภำษำไทย 
 

82 82 83 2.โครงการ Language 
Development   
Program 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่มภำษำต่ำง 
ประเทศ 

82 82 83 3.1 กิจกรรม 4 skill test แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเท
(อังกฤษ) 

10.4.ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลกำรทดสอบเทียบเคียง
ควำมรู้ภำษำจีนป.1- ป.6   
YCT   

82 82 83 3.2 กิจกรรม YCT แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่มสำระ
ภำษำตำ่งประเทศ(จีน) 

10.5.ร้อยละของนักเรียนมี
ผลกำรทดสอบเทียบเคียง
ควำมรู้ภำษำจีน ม.1 – ม.6   
HSK    
10.6.ร้อยละของนักเรียน
ระดับมัธยมปลำยมีผลกำร
ทดสอบภำษำจีน   
HSK/HSKK  
 
 

82 82 83 3.3 กิจกรรม HSK/HSKK แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 
 

กลุ่มสำระ
ภำษำตำ่งประเทศ(จีน) 

93 94 95 3.4.กิจกรรม ACR 
Chinese  New Year 
2018 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 
 

กลุ่มสำระภำษำต่ำงประ 
เทศ(จีน) 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

10.7.ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลกำรทดสอบควำมรู้
ภำษำอังกฤษ ป.1 – ม.6  
เป็นไปตำมเกณฑ์ของ 
Cambridge  ตำมกรอบ
ของ CEFR 
10.8.ร้อยละของผู้เรียน
ระดับมัธยมปลำยมผีลกำร
ทดสอบภำษำอังกฤษ  
IELT 

82 82 83 3.5 กิจกรรมจัดสอน
และทดสอบควำมรู้ 
ภำษำต่ำงประเทศ 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 
 

กลุ่มสำระภำษำต่ำง
ประ 
เทศ(อังกฤษ) 

82 82 83 3.6 กิจกรรม Language 
and Culture Day 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 
 

กลุ่มภำษำต่ำง 
ประเทศ 

82 82 83 3.7 กิจกรรม Language 
Trip  

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่มภำษำต่ำง 
ประเทศ 

82 82 83 4.  โครงการ Language 
Development      
Program    
(SMART Program) 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 
 

กลุ่มภำษำต่ำง 
ประเทศ 

 82 82 83      4.1.  กิจกรรม A 
WORD A DAY 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่ม Smart 
Program 

 82 82 83    4.2.  กิจกรรม 
Leadership Day 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่ม Smart 
Program 

 82 82 83    4.3.   กิจกรรม 
Festivals 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่ม Smart 
Program 

 82 82 83     4.4.. กิจกรรม 
Practical English Trip 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่ม Smart 
Program 

 82 82 83    4.5.    กิจกรรม 
Language Day  
Trip 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่ม Smart 
Program 

10.9ร้อยละของผู้เรียน
ระดับมัธยปลำยมีทักษะ 
กำรพูด กำรฟัง  กำรอ่ำน
และกำรเขียน ภำษำญี่ปุ่น 

80 81 82 ผลสัมฤทธ์ิกำรเรียน
ภำษำญี่ปุ่น 

 งำนวัดผลประเมินผล 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                      (ทักษะภำษำ  กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี   คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำง 
                      นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
กลยุทธ์ที่  2      พัฒนำผู้เรียนมีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
                     (ทักษะภำษำ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์     
                     สร้ำงนวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

11.ร้อยละของผู้เรียนให้มี
ทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ 
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงมี
เหตุผล    

80 81 82    

1.1. ร้อยละของผูเ้รียน
สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่
อ่ำน ฟัง  ดู และสื่อสำร
โดยกำรพูดหรือเขียนตำม
ควำมคิดของตนเอง 

80 81 82 1. โครงการ ACR 
Genius Students 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์

ร้อยละของผูเ้รียนมี
ควำมคิดรเิรมิและ
สร้ำงสรรคผ์ลงำนด้วย
ควำมภำคภูมิใจ 

80 81 82 1.1. กิจกรรมคดิประดิษฐ์
สร้ำง  

 กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์

80 81 82 1.2. กิจกรรมภำษำ
สร้ำงสรรค์  

 กลุ่มสำระ
ภำษำไทย 

80 81 82 1.3. กิจกรรมนิทรรศกำร
ศิลปะ 

 กลุ่มสำระศลิปะ 

 80 81 82 1.4. กิจกรรมSocialist 
Junior  

 กลุ่มสำระสังคมฯ 

 80 81 82 1.5. กิจกรรมคดิประดิษฐ์
สร้ำง 

 กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์

 80 81 82 1.6. กิจกรรมโครงงำน
วิทยำศำสตร์(มัธยม) 

 กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์

 80 81 82 1.7. กิจกรรมเรือ 
Hovercraft  

 กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์

 80 81 82 1.8. กิจกรรม  Genius 
Maths  

 กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564(ฉบับปรับปรุง) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

 80 81 82 1.9. Creative 
Thinking(English/Chi
nese/Japanese) 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่มสำระ
ต่ำงประเทศ 

 80 81 82 1.10. กิจกรรม Creative 
Design  

 กลุ่มสำระกำรงำน
อำชีพและ
เทคโนโลยี) 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล   
                      (ทักษะภำษำ  กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำง 
                      นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนำผู้เรียนมีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                     (ทักษะภำษำ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี คิดสร้ำงสรรรค์  สร้ำง  
                     นวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

12.ร้อยละของผู้เรียนให้มี
ควำมสำมำรถในกำรคดิ
ค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

85 86 87    

12.1.ร้อยละของนักเรียนท่ี
สำมำรถใช้กำรค ำนวณมำ
บูรณำกำรในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

85 86 87 1. โครงกำร นักธุรกิจน้อย 
ACR 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่มสำระ
คณิตศำสตร ์

85 86 87 2. โครงกำรตลำดนัด ACR แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่มสำระ 

กลุ่มสำระ
คณิตศำสตร ์

12.1.ร้อยละของนักเรียนคดิ
เลขเป็น โดยใช้เกรดใน
รำยวิชำคณติศำสตร ์
 

85 86 87 3. ผลสัมฤทธ์ิวิชำ
คณิตศำสตร ์

แผนงำนวัดผล
ประเมิน 

กลุ่มสำระ
คณิตศำสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                      (ทักษะภำษำ  กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำง 
                      นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
กลยุทธ์ที่  2      พัฒนำผู้เรียนมีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
                    (ทักษะภำษำกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำงนวัตกรรม) 
                    มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

13.ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภำพ 

80 81 83    

13.1.ร้อยละของผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในกำรเรียนรูแ้ละ
น ำเสนอผลงำน 
 
13.2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร  
สำรสนเทศ และรู้เท่ำทันสื่อ
เทคโนโลย ี

80 82 85 1. โครงการ ICT for 
Learning 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่ม
สำระ 

กลุ่มสำระกทอ. 

80 82 85 1.1. กิจกรรมวัน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี   

  กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
ร่วมกับ กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี

80 82 85 1.2. กิจกรรมอินเทอร์เน็ต
กลำงวัน   

 กลุ่มสำระกำรงำน
อำชีพและเทคโนโลย ี

13.3.ร้อยละของผู้เรียน
สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์
งำนสื่อสำร น ำเสนอ เผยแพร่
และแลกเปลีย่นผลงำนได ้

80 81 82 2. โครงการ Robotic 
Educational 
School (SMART 
PROGRAM) 

 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร ์

80 81 82 2.1 กิจกรรม Robotic 
Classroom 

 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร ์

80 81 82 2.2 กิจกรรม Robotic 
Educational Camp 

 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร ์

80 81 82 2.3 กิจกรรม Robotic 
Competition 

 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร ์

80 81 82 2.4 กิจกรรมหุ่นยนต ์
(มัธยม ) 

 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร ์

80 81 82 2.5 กิจกรรมอำกำศยำนไร้
คนขับ   Drone 

 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล   
                      (ทักษะภำษำ  กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำง 
                      นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนำผู้เรียนมีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
                      (ทักษะภำษำกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์  สร้ำง    
                      นวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

14.ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถคดิ
สร้ำงสรรรค์นวัตกรรม เชิง
ประจักษ ์

80 81 82    

14.1.รอ้ยละของผูเ้รยีนมี
ความคิดรเิริม่ และ
สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภมูใิจเป็นท่ีเชิง
ประจกัษ ์

80 81 82 โครงการ ACR 
Innovation Designs 
2019 

แผนงำนกำรเรียน
กำรสอน/กลุ่ม
สำระ 

กลุ่มสำระ 8 กลุม่ 

80 81 82 กิจกรรม OT Innovation 
Design  

 กลุ่มสำระกำรงำน
อำชีพและ
เทคโนโลย ี

 80 81 82 กิจกรรม Thai Innovation 
Design   

 กลุ่มสำระ
ภำษำไทย 

 80 81 82 กิจกรรม Social 
Innovation Design   

 กลุ่มสำระสังคมฯ 

 80 81 82 กิจกรรม Arts Innovation 
Design  

 กลุ่มสำระศลิปะ 

 80 81 82 กิจกรรม Foreign 
Languages Innovation 
Design (อังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น) 

 กลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ 

 80 81 82 กิจกรรม*Science 
Innovation Design  

 กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์

 80 81 82 กิจกรรม*Maths 
Innovation Design   

 กลุ่มสำระ
คณิตศำสตร ์

 80 81 82 กิจกรรม  YOUNG 
INNOVATORS   

 กลุ่ม Smart 
Science 

 80 81 82 1.9.กิจกรรมจินตคณติ      กลุ่ม Smart 
Science 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะควำมสำมำรถรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
                      (ทักษะภำษำ  กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดค ำนวณ เทคโนโลยี  คิดสร้ำงสรรรค์ สร้ำง 
                      นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
กลยุทธ์ที่ 3        กำรพัฒนำควำมพร้อมในด้ำนทักษะชีวิตและกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

15.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต 88 89 90    
15.1.ร้อยละของนักเรียนมีผลกำร
สอบเข้ำมหำวิทยำลัยทั้งใน
ประเทศและตำ่งประเทศ 

88 89 90 1. โครงการแนะแนวใน
ศตวรรษที่ 21 

แผนงำนแนะแนว งำนแนะแนว 

88 89 90 1.1. กิจกรรมงำนแนะแนว แผนงำนแนะแนว งำนแนะแนว 
15.2.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
อำชีพและทักษะกำรเรียนรู ้

88 89 90 1.2. กิจกรรม  SDQ วัดแวว
กำรเรยีนและอำชีพ 

แผนงำนแนะแนว งำนแนะแนว 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ 2  พฒันำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พนัธกิจขอ้ท่ี    2 พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายขอ้ท่ี  3 ผูเ้รียนทุกระดบัใหมี้ทกัษะความสามารถรอบดา้น อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                          (ทกัษะภาษา  การคิดวเิคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรรค ์สร้าง 
                          นวตักรรม) มีทกัษะชีวติและการเป็นผูป้ระกอบการ 
กลยทุธ์ท่ี 3        การพฒันาความพร้อมในดา้นทกัษะชีวติและการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

16. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะกำร
เป็นผู้ประกอบกำรและงำนอำชีพ 

80 81 82    

16.1.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิตที่ส ำคัญต่อกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรและต่อกำรด ำเนิน
ชีวิต 

80 81 82 1.โครงการ Guidance  Expo  กลุ่มสำระ 
กอท. 

 80 81 82 2.โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
อาชีพ 

 กลุ่มสำระ
กอท. 
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ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่    2   พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  4   สร้างผูเ้รียนใหมี้บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
 

 

กลยุทธ์ที่        4   กำรพัฒนำควำมเป็นผู้น ำตำมหลัก 7 Habits  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

17. ร้อยละของผู้เรียนมีควำม
เป็นผู้น ำ ตำมหลัก 7 Habits 

88 89 90    

17.1.ร้อยละของผู้เรียนสำมำรถ
น ำหลัก 7 Habits ใช้ในกำร
ปฏิบัติตนในห้องเรียนและใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 

88 89 90 1. โครงการ 7 Habits แผนงำนบุคลิกภำพ
นักเรียน 

ฝ่ำยปกครอง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3    ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 5   ระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่  1        เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนตำมหลักธรรมำภิบำล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

18.ระดับคณุภำพกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรยีนตำมแบบ
หลักธรรมภิบำล 

89 89 90    

18.1.ร้อยละของผู้บรหิำรจดักำร
ด้วยระบบคุณภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล 

85 90 95 1. โครงการสรรหา/ว่าจ้าง
และประเมินผลการ
ปฎิบัติงานบุคลากร  

แผนงำน
ทรัพยำกรมนุษย ์

งำนทรัพยำกร
มนุษย ์

 90 91 92 2. โครงการยกระดับการ 
ประชาสัมพันธ์  

แผนงำนสื่อสำร
องค์กร 

งำนสื่อสำรองค์กร 
 

18.2.ร้อยละของจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ตรงกับควำมต้องกำร
และถูกต้องตำมระบบกำรจดัซื้อ 
 

90 90 90 3. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ 
สิ้นเปลืองและวัสดุ
ส านักงานฝ่ายวิชาการ 
( 8 กลุ่มสาระ )  
 
 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

18.2.ร้อยละของจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ตรงกับควำมต้องกำร
และถูกต้องตำมระบบกำรจดัซื้อ 

90 90 90 3.1. จัดซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง
และอุปกรณ์ส ำนักงำน
(Smart Program) 

 กลุ่ม Smart 
Program 

 90 90 90 3.2.จัดซื้อวัสดอุปกรณ์กำร
เรียนกำรงำนอำชีพ ส ำหรับ
นักเรียน   กลุ่มสำระกำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี) 

 กลุ่มสำระกำรงำน
อำชีพและ
เทคโนโลย ี

 90 90 90 3.3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กำร
เรียนกำรเรยีนรู้ ส ำหรับ
นักเรียนกลุม่สำระ
วิทยำศำสตร์   

 กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์   

 90 90 90 3.4.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
กำรเรยีนศิลปะ   ส ำหรับ
นักเรียน  

 กลุ่มสำระศลิปะ 

 90 90 90 3.5.จัดซื้อครุภณัฑ์และวสัด ุ 
อุปกรณ์ (สิ้นเปลือง ) ดนตร ี

 กลุ่มสำระศลิปะ 

 90 90 90 3.6.จัดซื้อหุ่นยนต์
ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

 กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์

 90 90 90 3.7.จัดซื้อและสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระคณิตศำสตร ์

 กลุ่มสำระ
คณิตศำสตร ์

 90 90 90 3.8.จัดซื้อและสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
กลุ่ม   Smart Program  

 กลุ่มSmart 
Program  

 90 90 90 3.9.จดัซื้อและสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

 สำระกำรงำน
อำชีพและ
เทคโนโลย ี

 90 90 90 3.10.จัดซื้อและสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระสุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

 กลุ่มสำระสุข
ศึกษำและพล
ศึกษำ 

 90 90 90 3.11.จัดซื้อและสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระภำษำอังกฤษ  

 กลุ่มสำระ
ภำษำอังกฤษ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

 90 90 90 3.12.จัดซื้อและสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระภำษำจีน    

 กลุ่มสำระ
ภำษำจีน    

 90 90 90 3.13.จัดซื้อและสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระภำษำญี่ปุ่น    

 กลุ่มสำระ
ภำษำญี่ปุ่น    

 90 90 90 3.14.จัดซื้อและสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระภำษำไทย    

 กลุ่มสำระ
ภำษำไทย    

 90 90 90 3.15.จัดซื้อและสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระสังคม ฯ  

 กลุ่มสำระสังคม ฯ 

 90 90 90 3.16.จัดซื้อและสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระศลิปะ 

 กลุ่มสำระศลิปะ 

 90 90 90 3.17.จัดซื้อและสร้ำงสื่อ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระวิทยำศำสตร ์

 กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร ์

 90 90 90 3.18.จัดซื้ออุปกรณ์ 
Hardware –Software กลุ่ม
สำระกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

 กลุ่มสำระกำรงำน
อำชีพและ
เทคโนโลย ี

 88 89 90 3.19.จัดซื้อหนังสือ 
ประกอบกำรเรียนห้องสมุด 
(กลุ่มสำระ)และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์(แผนกประถม
และมัธยม) 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

งำนห้องสมุด 

 88 89 90 3.20.จัดซื้อวำรสำรห้องสมดุ 
(แผนกประถมและมัธยม) 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

งำนห้องสมุด 

 88 89 90 3.21.จัดซื้อสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และ
บ ำรุงรักษำโปรแกรม
ห้องสมุด(แผนกประถมและ
มัธยม) 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

งำนห้องสมุด 
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 88 89 90 3.22.จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ห้องสมุด(แผนกประถมและ
มัธยม) 
 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

งำนห้องสมุด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

 95 96 97 3.23.จัดซื้อสินค้ำอุปกรณ์
เครื่องเขียน  ( ฝ่ำยธุรกำร – 
กำรเงิน ) 

แผนงำนกำรเงิน งำนจ ำหน่ำย
เครื่องเขียน 

 95 95 95 3.24.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
(ฝ่ำยปกครอง) 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยปกครอง 

งำนบริหำรฝ่ำย
ปกครอง 

 90 95 95 3.25.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
(ฝ่ำยกิจกรรม ) 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยกิจกรรม 

งำนบริหำรฝ่ำย
กิจกรรม 

 90 95 95 3.26.จัดซื้อสื่อค ำสอนและ
อุปกรณ์มสิซำ  
(งำนอภิบำล ส ำนักฯ) 

แผนงำนอภิบำล งำนอภิบำล 

 90 91 92 3.27.จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน
(งำนประชำสัมพันธ์ส ำนัก ฯ) 

แผนงำนสื่อสำร
องค์กร 

งำนสื่อสำรองค์กร 

 90 91 92 3.28.จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  
(งำนทรัพยำกร  ส ำนัก ฯ )   

แผนงำน
ทรัพยำกรมนุษย ์

งำนทรัพยำกร
มนุษย ์

 90 91 92 3.29.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
งำนนโยบำยและแผน  
(งำนนโยบำยและแผนส ำนัก ฯ) 

แผนงำนนโยบำย
และแผน 

งำนนโยบำยและ
แผน    

 90 91 92 3.30.จัดซื้ออุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์  
(งำนเทคโนฯส ำนักฯ ) 

แผนงำน
เทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

งำนเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

 90 91 92 3.31.จัดซื้อวัสดุเทคโนโลยี
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
(งำนเทคโนฯส ำนักฯ ) 

แผนงำน
เทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

งำนเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

 90 91 92 3.32.จัดซื้อเครื่องเสยีง
ภำคสนำม(งำนเทคโนฯส ำนักฯ) 

แผนงำน
เทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

งำนเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

 90 91 92 3.33.จัดซื้อ projector + 
จอภำพ ห้องประชุม 40 ปี 
(งำนเทคโนฯ ส ำนัก ฯ) 

แผนงำน
เทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

งำนเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

 90 91 92 3.34.จัดซื้อลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร ์
(งำนเทคโนฯ ส ำนัก ฯ ) 

แผนงำน
เทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

งำนเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 
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 80 80 80 3.35.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในส ำนักงำน(ฝ่ำยบรหิำร
ทั่วไป ) 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 

งำนบริหำรฝ่ำย
บริหำรทั่วไป 

 80 80 80 3.36.จัดซื้ออุปกรณ์ น้ ำยำท ำ
ควำมสะอำด ค่ำก ำจดัสิ่ง
ปฏิกูล ( ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ) 

แผนงำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนอำคำรสถำนท่ี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

 80 80 80 3.37.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สิ้นเปลืองห้องเรยีน
ห้องปฏิบัติกำร(ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป ) 

แผนงำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนอำคำรสถำนท่ี 

 90 90 90 3.38.จัดซื้อยำและอุปกรณ์
ประจ ำห้องพยำบำล  
( ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) 

แผนงำนพยำบำล งำนพยำบำล 

 80 80 80 3.39.จัดซื้อปรับปรุงวัสดุ
อุปกรณ์ โภชนำกำร  
( ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ) 

แผนงำน
โภชนำกำร 

งำนโภชนำกำร 

 80 80 80 3.40.  จัดซื้อ/ จัดท ำป้ำย
ประชำสมัพันธ์ (งำนโภชนำกำร) 

แผนงำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนอำคำรสถำนท่ี 

 89 90 91 3.41. จัดซื้ออุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอนและสื่อจดัสอน
หลักสตูร Cambridge 
2019 

แผนงำนนิเทศ
และพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 

งำนศูนย ์
Cambridge 

 90 90 90 3.42. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
วัดผลและประเมินผล 

แผนงำนวัดผล
ประเมินผล 

งำนวัดผล
ประเมินผล 

 90 90 90 3.43. จัดซื้อครุภณัฑ์ วัสดุ
สิ้นเปลืองงำนดนตรี(ฝำ่ย
กิจกรรม) 

แผนงำนดนตร ี งำนดนตร ี

 90 90 90 4. โครงการจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน  

แผนงำนหลักสูตร งำนหลักสูตร 

 90 90 90 4.1. กิจกรรมจดัท ำเอกสำร
ประกอบกำรเรียนกำร
สอน(Smart Program) 

แผนงำนหลักสูตร งำนSmart 
Program 

 90 90 90 4.2. กิจกรรมจดัท ำเอกสำร
ประกอบกำรเรียน(ภำค
ปกติ) 

แผนงำนหลักสูตร งำนหลักสูตร 

 90 90 90 4.3. กิจกรรมจดัซื้อกระดำษ/
ค่ำเช่ำเครื่องท ำเอกสำร

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

งำนบริหำรฝ่ำย
วิชำกำร 
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ประกอบกำรเรียนกำร
สอน 
 

 80 80 80 5. โครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร 
 

งำนบริหำรฝ่ำย
วิชำกำร 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

 90 95 95 6. โครงการสวัสดิภาพและ
สวัสดิการครูบุคลากร
และพนักงาน  

แผนงำน
ทรัพยำกรมนุษย ์

งำนทรัพยำกร
มนุษย ์

 95 96 97 7. โครงการพัฒนางาน
ระบบการเงิน 

แผนงำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรเงิน 

 95 96 97 8. โครงการพัฒนางาน
ธุรการ 

แผนงำนธุรกำร ฝ่ำยธุรกำร 

 80 81 82 9. โครงการรับนักเรียนใหม่ แผนงำนธุรกำร ฝ่ำยธุรกำร 
 80 80 80 10.  โครงการจัดซ้ือโต๊ะ

เก้าอี้ รับประทานอาหาร
นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 

แผนงำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนอำคำรสถำนท่ี 

18.3.ร้อยละของผู้บรหิำรมี
วิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และ
สำมำรถน ำโรงเรียนไปสู่กำรเป็น
มำตรฐำนสำกล 
 

83 84 85 -รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
-รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้อ านวยการ 
-รายงานการประชุมครู 
-รายงานการประชุมฝ่าย/
ประชุมกลุ่มสาระ 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยส ำนักฯ 

งำนบริหำรฝ่ำย
ส ำนักฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3    สริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3     ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  6   มีระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงอย่ำงมีคุณภำพ 
 กลยุทธ์ที่ 2         กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน กำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

19.ระดับ คุณภำพกำรประกัน
คุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

83 84 85    

19.1.ก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

83 84 85 ประกำศค่ำเป้ำหมำยรำยปี
ของโรงเรียน 

แผนงำนนโยบำย
และแผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

19.2.จัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่ง
คุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

83 84 85 แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรยีนปี 
2562 - 2564 

แผนงำนนโยบำย
และแผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

19.3.ติดตำมตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

83 84 85 1. โครงการการประกัน
คุณภาพภายใน 

แผนงำนนโยบำย
และแผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

83 84 85 2.โครงกำรกำรประกัน
คุณภำพจำกองค์กรภำยนอก 

แผนงำนนโยบำย
และแผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

83 84 85 1.1. กำรตรวจประเมิน 
ภำยนอกจำก สมศ.รอบ 4 

แผนงำนนโยบำย
และแผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

83 84 85 1.2. กำรตรวจประเมิน 
โรงเรียนเอกชนประเภท
สำมัญทีม่ีคุณภำพสู่
มำตรฐำนสำกล (ด ำเนินกำร 
2564 ) 

แผนงำนนโยบำย
และแผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 

 83 84 85 1.3. กำรประเมินโรงเรียน 
พระรำชทำนระดับอนุบำล 
ระดับประถม และระดับ
มัธยม 

แผนงำนนโยบำย
และแผน 

งำนนโยบำยและ
แผน 
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19.4.จัดระบบข้อมลู
สำรสนเทศและใช้สำรสนเทศ
ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

83 84 85 ข้อมูลสำรสนเทศของ
โรงเรียน 

แผนงำน
นโยบำยและ
แผน 

งำนนโยบำย
และแผน 

19.5.จัดท ำรำยงำนประจ ำที่
เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

83 84 85 รำยประงำนประเมินตนเอง 
( SAR ) 

แผนงำน
นโยบำยและ
แผน 

งำนนโยบำย
และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3    ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 7   โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมและบริกำรที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  3        ส่งเสริมและจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร 

                       เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

20.ระดับคณุภำพของกำรจดั
สภำพแวดล้อมและกำรบริหำร
ที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมศักยภำพ
ผู้เรยีน  
      สภำพแวดล้อมภำยใน
โรงเรียน 
      แหล่งเรียนรู ้
      อำคำรและห้อง
ประกอบกำร 
     ห้องพยำบำล 
     ห้องสมุด 
     สื่อ/เทคโนโลย ี
     โภชนำกำรและงำนบริกำร 

82 84 86    

20.1.ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรยีน
มั่นคง  สะอำด และปลอดภัย 
มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
พอเพียง 

80 83 85 1. โครงการจัด
สภาพแวดล้อม   สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
และ ความปลอดภัย 

แผนงำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนอำคำร
สถำนท่ี 

80 83 85 2.โครงการปรับปรุง
เคร่ืองเล่นประถม 

แผนงำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนอำคำร
สถำนท่ี 

 80 83 85 3.โครงการปรับปรุงพ้ืน
สนามฟุตซอล 

แผนงำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนอำคำร
สถำนท่ี 

 80 83 85 4.  โครงการปรับปรุง
สระว่ายน้ า 

แผนงำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนอำคำร
สถำนท่ี 
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 80 83 85 5.  โครงการ ติดต้ัง
สัญญาณเตือนภัยและ
สายล่อฟ้า 

แผนงำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนอำคำร
สถำนท่ี 

 80 83 85 6.   โครงการทาสีอาคาร แผนงำนอำคำรสถำนที ่ งำนอำคำรสถำนที ่

 80 83 85 7.   โครงการเปลี่ยนแอร์
ตามอาคาร 

แผนงำนอำคำร
สถำนท่ี 

งำนอำคำร
สถำนท่ี 

 80 83 85 8.โครงการซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที่ 

แผนงำนซ่อมบ ำรุง งำนซ่อมบ ำรุง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

20.2.มีบรรยำกำศ  
สภำพแวดล้อมรม่รื่น  และมี
แหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนใน
สถำนศึกษำ 

80 83 85 9.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

แผนงำนบริหำรฝ่ำย
วิชำกำร 

งำนบริหำร
บริหำรฝ่ำย 

80 83 85 9.1. กิจกรรมพัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำระ
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ระดับประถม
และมัธยม 

กลุ่มสำระ กอท. งำนอำคำร
สถำนท่ี 

80 83 85 9.2. กิจกรรมซ่อมฐำน
ลูกเสือ 

แผนงำนลูกเสือ งำนอำคำร
สถำนท่ี 

20.3.ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
กำรดูแล และส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัย 
 

90 90 90 10.โครงการรณรงค์ 
ควบคุมและป้องกนั
โรคติดต่อ 

แผนงำนพยำบำล งำนพยำบำล 

80 82 84 11.โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสขุภาพ 

แผนงำนพยำบำล งำนพยำบำล 

20.4.ห้องสมุด และแหล่ง
เรียนรู้ ที่มสีภำพแวดล้อม 
บรรยำกำศเอื้อต่อกำรใช้
บริกำร มสีื่อท่ีพอเพียง
เหมำะสมทันสมัย มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเรียนรู้ 
และกำรค้นคว้ำอย่ำง
หลำกหลำย 

88 89 90 12.โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพภายใน
ห้องสมุด 

แผนงำนบริหำรฝ่ำย
วิชำกำร 

งำนห้องสมุด 

88 89 90 13.โครงการห้องสมุด
แห่งการเรียนรู้ 

แผนงำนบริหำรฝ่ำย
วิชำกำร 

งำนห้องสมุด 

85 86 87 14.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการ
บริหาร (Smart 
Program) 

แผนงำน Smart 
Program 

งำนอำคำร
สถำนท่ี 

85 86 87 14.1กิจกรรมพัฒนำ
ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี
และสภำพแวดล้อม 
Smart Program 

แผนงำน Smart 
Program 

งำนอำคำร
สถำนท่ี 

85 86 87 14.2 กิจกรรม Smart 
Library 

แผนงำน Smart 
Program 

งำน Smart 
Program 
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20.5.มีเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
แบบควำมเร็วสูงเชื่อมโยงคล
อบคลุมพื้นท่ีของโรงเรยีน 
 

80 82 84 15.  โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีในยุค 
4.0 

แผนงำนเทคโนโลยี
เพื่อกำรศึกษำ 

งำนเทคโนโลย ี

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3    ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่  8  โรงเรียนมีเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำงๆทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือยกระดับ 
                       กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่  4       เสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทุกภำคส่วนทั้งภำยในและภำยนอก 

                       ประเทศเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

21.จ ำนวนเครือข่ำยควำม
ร่วมมือต่ำงๆทั้ง
ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพ่ือยกระดับกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

82 83 84    

21.1. มีกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์และทรัพยำกร
ระหว่ำงเครือข่ำยโรงเรียน 

85 86 87 1. โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ครูโรงเรียนใน
เครือฯมูลนิธ ิ

แผนงำนกีฬำ งำนกีฬำ 

86 87 88 2. โครงการกิจกรรม
สัมพันธช์ุมชน 

แผนงำนสื่อสำร
องค์กร 

งำนสื่อสำร
องค์กร 

21.2.มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

90 90 90 3. โครงการวิเทศสัมพันธ์ 
และขยายเครือข่าย 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

งำนบริหำรฝ่ำย
วิชำกำร 

90 90 90 4. โครงการ Show and 
Share 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

งำนบริหำรฝ่ำย
วิชำกำร 

21.3.นักเรียนและครูมี
เครือข่ำยแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
บุคคลอื่นทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

80 81 82 5. โครงการ Global 
Exposure 

แผนงำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร 

งำนบริหำรฝ่ำย
วิชำกำร 

 80 81 82 5.1.กิจกรรม Language  
Immersion Program   
Korea  (Smart Program) 

 งำน Smart 
Program 
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 80 81 82 5.2.กิจกรรม Language  
Immersion Program   
U.S.A. (มัธยม)(Smart 
Program) 

 งำน Smart 
Program 

 80 81 82 5.3.กิจกรรม  Language  
Immersion Program    
Japan  (ประถม) (Smart 
Program) 

 งำน Smart 
Program 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

 80 81 82 5.1. กิจกรรม  Language  
Immersion Program    
Japan  ( มัธยม) 

 งำน Smart 
Program 

 80 81 82 5.2. กิจกรรม  Language  
Immersion Program    
Tian  Jin 

 กลุ่มสำระภำษำ
ต่ำงประ 
เทศ(จีน) 

 80 81 82 5.3. กิจกรรม  Language  
Immersion Program    
China  (ประถม) 

 กลุ่มสำระภำษำ
ต่ำงประ 
เทศ(จีน) 

 80 81 82 5.4. กิจกรรม  
Language  Immersion 
Program   for  
Kindergarten 

 ฝ่ำยปฐมวัย 

 80 81 82 5.5. กิจกรรม  
Language  Immersion 
Program   Winter  
Camp  China 

 กลุ่มสำระภำษำ
ต่ำงประ 
เทศ(จีน) 

 80 81 82 5.6. กิจกรรม  Language  
Immersion Program   
Cultural  

 กลุ่มสำระสังคม
ฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 
พันธกิจข้อที่  4   ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 9  ครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำน  ต่อเนื่อง และมีควำมสำมำรถในกำรสอนอย่ำง 
                       มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  1        พัฒนำครูและบุคลำกรอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

22.ร้อยละของครูและ
บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่อง
อย่ำงน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี 

90 91 92    

22.1. ร้อยละของครูและ
บุคลำกรไดร้ับกำรพัฒนำ
ตนเองตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

90 91 92 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรสู่
มาตรฐานสากล  จัดจาก
ภาพใหญ่ 

แผนงำน
ทรัพยำกรมนุษย ์

งำนพัฒนำ
บุคลำกร 

 90 91 92 2.โครงการพัฒนาบุคลากร
สู่มาตรฐานสากล(ศกึษาต่อ
ระดับปริญตรี-ปริญญาโท) 

แผนงำน
ทรัพยำกรมนุษย ์

งำนพัฒนำ
บุคลำกร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 
พันธกิจข้อที่  4   ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 9  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการสอนอย่าง 
                     มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  2      พัฒนาความสามารถในการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

23.ร้อยละของครูและ
บุคลำกรควำมสำมำรถในกำร
สอนอย่ำงมีประสิทธิผล 

82 82 82    

85 85 85 1. โครงการส่งเสริมวิจัย แผนงำนวิจัยชั้นเรียน งำนวิจัย 
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23.1.ร้อยละของครูและ
บุคลำกรมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพของครุสภำ
ระดับดีเลศิขึ้นไป 

85 85 85 1.1.  กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน แผนงำนวิจัยชั้นเรียน งำนวิจัย 
85 85 85 1.2.  กิจกรรมส ำรวจควำมพึง

พอใจต่อสถำนศึกษำ 
แผนงำนวิจัยชั้นเรียน งำนวิจัย 

85 85 85 1.3. กิจกรรมกำรส ำรวจ 
Stake holder 

แผนงำนวิจัยชั้นเรียน งำนวิจัย 

23.2.ร้อยละของครูมี
ควำมสำมำรถในกำรสอนอย่ำง
มีประสิทธิผล 

70 70 70 2. โครงการ 
Transformation 
Teacher 

แผนงำนนิเทศและ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

งำนนิเทศและ
พัฒนำกำรเรียน
กำรสอน 

ยุทธศาสตร์ที่  4    พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 
พันธกิจข้อที่   4    ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 9    ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถใน 
                        การสอนอย่างมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  3         พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

24.ร้อยละของครูใช้
ภำษำต่ำงประเทศ  สื่อ
เทคโนโลยี และนวตักรรม ใน
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

80 82 84    

24.1.ร้อยละของครูและ
บุคลำกรไดร้ับกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษและทดสอบผ่ำน
เกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนด 

80 82 84 1.โครงการเสริมสร้างครู
และบุคคลากรสูม่ืออาชีพ
ตามมาตรฐานสากล  

แผนงำนทรัพยำกรมนุษย ์ งำนพัฒนำ
บุคลำกร 

24.2.ร้อยละ....ของครูและ
บุคลำกรท่ีมีทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและใช้
นวัตกรรมในกำรจัดเรียนกำรสอน 

80 82 84 3.  โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน ICT 

แผนงำนทรัพยำกรมนุษย ์ งำนพัฒนำ
บุคลำกร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ การวัดผล 
                    อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
พันธกิจข้อที่ 5    ส่งเสริม พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
                     และกำรวัดผลอย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 10  หลักสูตรที่หลำยหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียนที่มีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล   
กลยุทธ์ที่ 1       พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนที่มีมำตรฐำนสำกล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 
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25.ระดับคณุภำพของหลักสูตรที่
หลำยหลำยเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของนักเรียนท่ีมีคณุภำพ
และมำตรฐำนสำกล   

85 85 85    

25.1.จัดหลักสตูรที่หลำกหลำย
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
นักเรียนผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและสำกล 
 
 

85 85 85 1.โครงการพัฒนาหลักสูตร แผนงำนหลักสูตร งำนหลักสูตร 
   2.  โครงการ Open House แผนงำนหลักสูตร งำนหลักสูตร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

25.2.มีกำรนิเทศภำยใน ก ำกับ 
ติดตำมตรวจสอบและน ำผลไป
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

85 85 85 3. โครงการนิเทศการสอน
ครูไทยและครูต่างชาติ 

แผนงำนนิเทศและ
พัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 

งำนนิเทศและ
พัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ การวัดผล 
                      อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
พันธกิจข้อที่ 5     ส่งเสริม พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และ กำรวัดผลอย่ำง 
                      รอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 11 จัดกำรเรียนสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 1         พัฒนำหลกัสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนที่มีมำตรฐำนสำกล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศกึษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

 26.ระดับคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
อย่ำงมีคุณภำพ 

88 89 90    

26.1.กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ 
ควำมถนัดและควำมสนใจของ
ผู้เรยีน 

88 89 90 1. โครงการอบรมและเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 – 
ม.6 

แผนงำนลูกเสือ งำนลูกเสือ 

 88 89 90 1.1. กิจกรรมคำ่ยลูกเสือ-เนตรนำรี
ช้ัน ป.1 – ป.5 

แผนงำนลูกเสือ งำนลูกเสือ 

 88 89 90 1.2. กิจกรรมคำ่ยพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนำรีชั้น ป.6 –ม.3 

แผนงำนลูกเสือ งำนลูกเสือ 
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 88 89 90 1.3. กิจกรรมคำ่ยจิตสำธำรณะ
บ ำเพ็ญประโยชน์ ม.4 – ม.6 

แผนงำนลูกเสือ งำนลูกเสือ 

 88 89 90 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ลูกเสือ-เนตรนารี 

แผนงำนลูกเสือ งำนลูกเสือ 

 88 89 90 2.1. พิธีกำร กิจกำรลูกเสือไทย  แผนงำนลูกเสือ งำนลูกเสือ 
 88 89 90 2.2. อบรมผู้บังคับบญัชำลูกเสือและ 

พัฒนำศักยภำพลูกเสือ-เนตร
นำร ี

แผนงำนลูกเสือ งำนลูกเสือ 

 88 89 90 3. โครงการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารประจ าปีการศึกษา 2562 

แผนงำนนักศึกษำ
วิชำทหำร 

งำนนักศึกษำ
วิชำทหำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา โครงการ/กิจกรรม แผนงาน รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

 83 84 85 4. โครงการชมรมเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

แผนงำนชมรม งำนชมรม 

 88 89 90 5. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
Smart Program  

แผนงำน Smart 
Program 

งำน Smart 
Program 

 88 89 90 5.1. กิจกรรม Smart Discovery แผนงำน Smart 
Program 

งำน Smart 
Program 

 88 89 90 5.2. กิจกรรม  Smart Rally แผนงำน Smart 
Program 

งำน Smart 
Program 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ การวัดผล 
                     อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
พันธกิจข้อที่ 5    ส่งเสริม พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และ กำรวัดผลอย่ำงรอบ  
                     ด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้าหมายขอ้ท่ี 12 มีระบบการวดัผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ท่ี    2      พฒันาระบบการวดัผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ปีกำรศึกษำ โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

27.ระดับคณุภำพของกำร
วัดผลประเมินผลที่มี
ประสิทธิภำพ 

83 85 88  แผนงำนวัดผล
ประเมินผล 

 

27.1.มีระบบกำรวดัผล
และประเมินผลทีม่ี
ประสิทธิภำพ 

75 80 85 1. โครงการจัดท าข้อสอบ
มาตรฐาน 

 งำนวัดผล
ประเมินผล 
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 90 90 90 2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 งำนวัดผล
ประเมินผล 

    2.1. กิจกรรมทดสอบวัดคณุภำพ
ผู้เรยีน 

 งำนวัดผล
ประเมินผล 

 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่4 

 การน าแผนยุทธศาสตร์โรงเรยีนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ.2562 – 2564  

ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

  กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  กำรติดตำมและกำรประเมินผลแผนยุทธศำสตร์  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปี พ.ศ.
2562 – 2564  เป็นขั้นตอนท่ีส ำคัญจะต้องด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกขั้นตอนอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์โรงเรียน 
กล่ำวคือเมื่อผู้บริหำรประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์โรงเรียนและได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีแล้ว หน่วยงำนเป็นผู้น ำแผน
ยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของโรงเรียนในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ  
 

1. การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
    เป็นกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์ไปด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย โดยต้องก ำหนด
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ และวิธีกำรด ำเนินกำร 
 

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

รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ    เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนในโครงกำรหรือกิจกรรม
ต่ำงๆ ได้ทรำบเป็นระยะๆ   งำนนโยบำยและแผนของโรงเรียนจึงได้ก ำหนดแนวทำงและกลไกในกำรติดตำมประเมินผล
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  เพ่ือให้สำมำรถน ำผลประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนในปีต่อไป 

ทั้งนี้  เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำน    หรือปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยของ 
โครงกำร / กิจกรรมต่ำง ๆ  ให้เหมำะสมกับทรัพยำกรหรือสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่ำงปี และในปีต่อไปได้ด้วย   
ตลอดจนเกิดผลกำรประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนในปีต่อไป    กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี    มี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
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  1. เพ่ือรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้   โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขเวลำที่ควรปฏิบัติและ
สัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์  และ ตำมตัวชี้วัดของแผนงำน โครงกำรและกิจกรรม ต่ำง ๆ 
  2. เพ่ือทรำบปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนเป็นระยะๆ น ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีในช่วงเวลำที่
เหมำะสม 
  3. เพ่ือต้องกำรทรำบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีในระยะต่อไป 
 4. เพ่ือต้องกำรทรำบประโยชน์ที่ได้จำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
  
 
 
  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   เนื่องจำกกำรด ำเนินงำน
ต่ำง ๆ ต้องค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของบุคลำกรและนักเรียนให้มำกท่ีสุด 
 
  การติดตามการประเมินผล 
 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน / แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี น ำไปใช้ในกำรก ำกับปรับปรุงและพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนของ 7  ฝ่ำย หลักของโรงเรียนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภำรกิจหลัก คือ  

1.  ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
2.  ฝ่ำยวิชำกำร 
3.  ฝ่ำยปกครอง 
4.  ฝ่ำยกิจกรรม 
5.  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
6.  ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน 
7.  ฝ่ำยปฐมวัย 
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 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนปฏิบัติงำน  ซึ่งมีหัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยเป็นผู้ติดตำมและประเมินแผนงำน/
แผนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร และกิจกรรม ให้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรในกำร
แก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ที่อำจเกิดข้ึนในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน / โครงกำร /กิจกรรมภำคเรียนละ 2  ครั้ง 

 
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก ำกับติดตำมและประเมินแผนงำน / แผนกำรปฏิบัติงำน คือ กำร 

เสนอแนะแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติในปีถัดไป และให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำน / แผนปฏิบัติกำรของปีถัดไป
ทุกหน่วยงำนในโรงเรียนโดยแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรมปฏิบัติกำรต้องครอบคลุมทุกภำรกิจหลัก 
 
 
 
 
 
    การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   

ให้ทุกหน่วยงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของแต่ละหน่วยงำน  ไปยังงำนนโยบำย 
และแผนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด   เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรโรงเรียน     และเพ่ือให้สำมำรถน ำผลของกำร
ประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนในปีต่อไปได้   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

4) หำแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ เพ่ือหำ
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  แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

แนวทำงปรับปรุงกำร
ท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 

5 กระบวนกำรจัดท ำ
แผนงำน /แผนปฏิบัติกำร
ในปีถัดไป 

ปลำยปี 
งบประมำณ 

 

ทุก
หน่วยงำน 

ประชุมระดมสมอง 
จัดท ำแผน สรุป 
และประเมินผล 

5) พัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
    การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
โดยทั่วไปแผนปฏิบัติกำรสำมำรถปรับปรุงได้ตำมควำมเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรและ / 

หรือสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป กำรปรับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อำจกระท ำได้ ดังนี้  คือ 
1. กำรปรับแผนปฏิบัติกำรในระดับกิจกรรมของโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ             อำจมีกำร 

ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่ำง ๆ   แต่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม   ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง  
ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล เป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรปรับได้ทันที   แล้วแจ้งให้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
ผู้อ ำนวยกำรทรำบ  เพ่ือด ำเนินกำรปรับแผนต่อไป 

2. กำรปรับแผนปฏิบัติกำรในระดับโครงกำร   หมำยถึง  กำรยกเลิก หรือปรับปรุงโครงกำร 
ที่มีผลท ำให้วัตถุประสงค์   เป้ำหมำย  หรืองบประมำณกำรด ำเนินงำนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม          กำรปรับแผนปฏิบัติ
กำรดังกล่ำว ให้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
 
    วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

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

2. การติดตามแผนกิจกรรม 
     เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร / กิจกรรมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี  “ แบบติดตามสรุปแผนงาน โครงการ และกิจกรรมประจ าปี  ” 
 
 
 
 
 
 

3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม / ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 
(สิ้นสุดปีงบประมาณ) 

- สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร / กิจกรรมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี น ำเสนอ 
ผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรใช้งบประมำณในแผนปฏิบัติกำร     ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรในภำพรวม  ประโยชน์ของแผนปฏิบัติกำรที่
ได้รับ   สรุปประเด็นปัญหำ / แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในปีถัดไป 

- 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 
 


