
1 
 



ก 

 

ค ำน ำ 
 
  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยองเป็นกำรสรุปผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สะท้อนผลกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำ   ซึ่งเป็นผลจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของโรงเรียน  และ
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรวัด คุณภำพกำรศึกษำของระดับกำรศึกษำระดับปฐมวัย  และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน             
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของโรงเรียนและน ำผลไปปรับแผนพัฒนำคุณภำพ  
ปีกำรศึกษำ 2562 ต่อไป 

 
 

                                                                                  งำนนโยบำยและแผน 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พ.ศ. 2562 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

กรอบควำมคิดในกำรจัดท ำแผน 

 แผนพัฒนำกำรศึกษำชำตฉิบบัที่ 12 

 แผนพัฒนำกำรศึกษำเอกชน 

 มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร.ร 

 มำตรฐำนสมศ.(รอบ4) 
 ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำมงฟอร์ต 

 แผนยุทธศำสตรม์ูลนิธิฯ 

 มำตรฐำนมลูนิธิ 
 แผนยุทธศำสตร์จงัหวัดระยอง 

 แผน Thailand 4.0  
 แผนพัฒนำกำรศึกษำในเขต

เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 

 แผนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 เกณฑ์โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

 

แผน
ยุทธ์

ศำสตร์ 
ACR 

 

 

 วิจัยควำมคำดหวังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 วิเครำะห์ SOAR 

 วิเครำะห์ SWOT  

 ท ำ  TOWS  MATRIX  

 

กำรบริหำร ACR  

 ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

 ธุรกำร-กำรเงิน 

 บริหำรทั่วไป 

 วิชำกำร 

 ปกครอง 

 กิจกรรม 

 ปฐมวัย 

 

มำตรฐำนสำกล 

ยกระดับ
มฐ. 

SAR 

มำตรฐำน/สมศ.
มูลนิธิ 

หลักสูตร
สถำนศึกษำ 

ประเมินภำยใน 

จัดท ำสำรสนเทศ 

หลักสูตร 

P D 

A C 
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1. กำรจัดกำรศึกษำของคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย 
1.1. คุณค่าพระวารสาร 
1.2. ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ( Montfortian  Education   Charter ) 
1.3. วัฏจักรวิธีมงฟอร์ต 
1.4. ปรัชญา 
1.5. นโยบาย 
1.6. แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 2559 – 2564 
1.7. การจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

1.7.1 ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
1.7.2 อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
1.7.3  เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
1.7.4. ความส าเร็จและ Best  Practices  ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
1.7.5  วัฒนธรรมองค์กร 

     2.  บริบท หรือ สภำพแวดล้อม ประกอบด้วย 
     2.1   แผนพัฒนาการศึกษาชาติฉบับที่   12   ( พ.ศ. 2560-2564) 
     2.2   แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน  ( พ. ศ. 2560 – 2564) 
     2.3   มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
    2.4   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     2.5   มาตรฐานสมศ.(4) 
     2.6   ทิศทางการจัดการศึกษาของมูลนิธิฯ 
     2.7   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 
     2.8   มาตรฐานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 
     2.9   แผนยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง 
     2.10  Thailand  4.0 
     2.11  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 
             การปฏิรูปประเทศ 

2.12 แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2.13  แผนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ปกครอง  นักเรียน ศิษย์เก่ำและชุมชน 
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ส่วนที่ 2 
กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

 
ปรัชญำ และเป้ำหมำยของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

 
 ปรัชญำโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
2. มนุษย์ทุกคนต้องท างาน  ความวิริยะ  อุตสาหะ  เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ   ดังคติพจน์ที่ว่า 

“ LABOR   OMNIA   VINCIT ” 
เป้ำหมำยของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และจิตใจ  ภายใต้บรรยากาศของเสถียรภาพ

และความรัก 
2. ปลูกฝังความรักชาติ   ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบประชาธิปไตย   

รู้รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของชาติ 
3. เน้นความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้ผู้เรียนเป็น

คนมีทักษะมีเหตุผล  มีความคิดเห็นตรรกะ  มีระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคนมีทัศนะกว้างไกล  รู้จักใช้เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์ 

4. เน้นการปฎิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน  และการผนึกก าลังความดี  ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่โดยการศึกษาและเข้าใจอารยธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  ของชุมชน และชาติอื่น เพ่ือ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทสามัญศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตร 
    ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนเอกชน สามารถจัด

การศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริม ทะนุบ ารุงกิจการทางศาสนา และจัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาของคาทอลิก 
    เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาล  ด้านจรรยาบรรณ   คุณธรรม  ศีลธรรม ตามหลักธรรมของ

ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
3. เพ่ือจัดการศึกษา รวมทั้งจัดการให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ ทักษะในการประกอบ 

อาชีพและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 
4. เพ่ือให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา ที่เก่ียวข้องกับกิจการโรงเรียนและการให้บริการอ่ืน ๆ ให้แก่ผู้เรียน ครู 

ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการโรงเรียน และชุมชน เช่น  อุปกรณ์การศึกษา  สถานที่  อาหาร   
สุขภาพอนามัย  การดนตรี  การกีฬา สระว่ายน้ า และศาสนาสถาน เป็นต้น รวมทั้งการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ 
เอกชน และชุมชนตามค าร้องขอ 

5. เพ่ือการจัดการศึกษาอบรม แก่เยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสใน 
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    สังคม  และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่  มีการศึกษาอบรมที่ดี  และได้รับการฝึกฝนพัฒนา
ทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม  

6. เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยแก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่ พนักงานและ 
     บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
7. เพ่ือระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและ 
     ความจ าเป็นตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 
8.  เพ่ือบริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียนแล้วน ารายได้มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
9.  การด าเนินการท านิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียนตามกฎหมายอนุญาตให้ 
     กระท าได้ เช่น  การกู้ยืมเงิน  โดยมีหลักประกัน  หรือไม่มีหลักประกันก็ได้  การจ านอง  การจ าน า    การให้ได้มาหรือ

จ าหน่ายออกไป ซึ่งอสังหาริมทรัพย์  หรือสังหาริมทรัพย์ 
10. จัดท าความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กร  มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการ 

    พัฒนาการเรียนการสอน   พัฒนานักเรียน   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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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 เป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธฯิ 
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คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

ผู้อ ำนวยกำร 
สมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

 
สมำคมศิษย์เก่ำฯ 

 

คณะกรรมกำรทีป่รึกษำผู้อ ำนวยกำร 

 
ผู้จัดกำร 

 

ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงนิ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวชิำกำร ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยกจิกรรม 

-งำนบริหำรฝ่ำย ฯ 
- งำนธุรกำร 
- งำนกำรเงิน 
 

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

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

-งำนบริหำรฝ่ำยฯ 
- งำนหลกัสูตร 
-งำนนิเทศกำรสอน  
-งำนวจิยัในช้ันเรียน 
-งำนจดักำรเรียนกำร
สอน/กลุ่มสำระ 
-งำนวดัผล
ประเมนิผล 
 
 
 

-งำนบริหำรฝ่ำยฯ 
-งำนพฒันำ
บุคลกิภำพ 
-งำนสวัสดภิำพ 
-งำนประชำธิปไตย 
-งำนคุณลกัษณะพงึ
ประสงค์ 
-งำนแนะแนว 
  
 

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

ฝ่ำยปฐมวยั 

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

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร
โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 
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ส่วนที่  3 
แผนยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พ.ศ. 2562 – 2564 

 

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

 “โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นผู้น าทางการศึกษาตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต มีคุณภาพมาตรฐานสากล ” 

พันธกิจ( Mission ) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการวัดผล

อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

คุณค่ำหลัก  

1. ยึดมัน่ในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร ) 
2. มีวิริยะ   อุตสาหะ 
3. รับผิดชอบต่อสังคม 

เป้ำหมำย  ( Goals ) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม มีสุข

ภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม) 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

3. ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  (ทักษะภาษา  
การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

4.   ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits  
5.  ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 
6.  มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการ 
   พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการสอน 
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    อย่างมีประสิทธิผล 
10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
12. มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ (Indicators of success ) 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ 
3. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตามค่านิยมของมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ) 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ร้อยละของผู้เรียนภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เคารพสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมและสันติ 
7. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
8. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ O-NET  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
9. ผลการแข่งขันที่สามารถเข้ารอบหรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศและต่างประเทศไม่น้อย

กว่าร้อยละ ....... 
10. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน 
11. ร้อยละของผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
12. ร้อยละของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
13. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 
14. ร้อยละของผู้เรียนให้มีความสามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เชิงประจักษ์ 
15. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
16. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการและงานอาชีพ 
17. ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นผู้น า ตามหลัก 7  Habits 
18. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนตามแบบหลักธรรมาภิบาล 
19. ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
20. ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
  แหล่งเรียนรู้ 
  อาคารและห้องประกอบการ 
  ห้องพยาบาล 
  ห้องสมุด 
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  สื่อ/เทคโนโลยี 
  โภชนาการและงานบริการ 

21. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

22. ร้อยละของครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและต่อเนื่องอย่างน้อย50 ชั่วโมงต่อปี 
23. ร้อยละของครูและบุคลากรความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิผล 
24. ร้อยละของครูใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
25. ระดับคุณภาพของหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 
26. ระดับคุณภาพการจัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
27. ระดับคุณภาพของการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
เอกลักษณ์โรงเรียน 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual 
2. เสริมสร้างนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ 
3. บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

 
อัตลักษณ์นักเรียน 

“   ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคม  ” 

ยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต  
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการวัดผลอย่าง 
                         รอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 



10 
 

มำตรฐำน  1  คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต  
จุดมุ่งหมำย 

        พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รู้ เข้าใจและปฏิบัติตาม
ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต  ปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
 แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาวะทางร่างกาย 
จิตสังคมที่ดีมีสุนทรียศาสตร์  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่นและรัก
ความเป็นไทย เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความยุติธรรมและสันติ 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1   การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                      มีสุขภาวะทางร่างกาย ลักษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภาพ  
กลยุทธ์ที่ 2   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต  ยึดมั่นในสัจธรรม    
                     มีวิริยะอุตสาหะ  รับผิดชอบต่อสังคม  
กลยุทธ์ที่  3  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น 
                      รูปธรรม     
กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่  5   จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  สิทธิ 
                      มนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ    

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

1.1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
1.2. ร้อยละของผู้เรียนเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ กตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
1.3. ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค 

ภัย อุบัติเหตุแหลปัญหาทางเพศ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ 

2.1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย อย่าง
สม่ าเสมอ 

2.2. ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง(ตามเกณฑ์กรมอนามัย) สมรรถภาพทางกาย (ตามเกณฑ์ของกรม
พละหรือ สสส.) 

2.3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬานันทนาการตาม
จินตนาการ 

2.4. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

2.5. ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่น 
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3. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตามค่านิยมของมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ) 
3.1. ร้อยละของผู้เรียนแสวงหา เข้าถึงและเห็นคุณค่าของความเป็นจริงของหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับ

ถือ 
3.2. ร้อยละของผู้เรียนมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  

ปรัชญา ของสถานศึกษา 
3.3. ร้อยละของครูและนักเรียนทุกคนท าจิตอาสาด้วยความเต็มใจอย่างมีความสุข 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมคิดร่วมท าในการอนุกรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ ารุงสาธารณสมบัติ

ของโรงเรียน  
5. ร้อยละของผู้เรียนภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

5.1. ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และมีความกตัญญูกตเวที 

5.2. ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและภาษาถ่ินของระยอง 
5.3. ร้อยละของผู้เรียนมีการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่เคารพสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมและสันติ 
6.1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมและสันติ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
จุดมุ่งหมำย 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ ด้วยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มี
ทักษะ  ความรู้ ความสามารถอย่างรอบด้าน มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีความเป็นผู้น าตามหลัก 7 Habits 
และมีทักษะชีวิต  การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ   
                และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัดระดับประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                 (ทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์ สร้าง 
                 นวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาความพร้อมในด้านทักษะชีวิตและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนาความเป็นผู้น าตามหลัก 7 Habits  
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
1.1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรียน 
1.2. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรระดับดีเลิศขึ้นไป 
1.3. ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเลิศขึ้นไป 

2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ O-NET  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
2.1. ผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้น ป.6 ม.3และม.6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 3 
2.2. ผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่า T-Score 40 

3. ผลการแข่งขันที่สามารถเข้ารอบหรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศและต่างประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ..  
3.1. ผลการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระที่เข้ารอบหรือได้รับรับรางวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศและ

ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ..... 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ ภาษาจีน 

4.1. ร้อยละของผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4.2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ การพูด การฟัง  การอ่านและการเขียน ภาษาไทย 
4.3. ร้อยละของผู้เรียนรู้ค าศัพท์ผ่านเกณฑ์แต่ละระดับชั้น 
4.4. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ป.1 – ม.6  เป็นไปตามเกณฑ์ของ 

Cambridge  ตามกรอบของ CEFR 
4.5.  ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมปลายมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  IELT 
4.6. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบเทียบเคียงความรู้ภาษาจีนป.1- ป.6   YCT   
4.7.  ร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบเทียบเคียงความรู้ภาษาจีน ม.1 – ม.6   HSK    
4.8. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมปลายมีผลการทดสอบภาษาจีน   HSK/HSKK  
4.9. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยปลายมีทักษะ การพูด การฟัง  การอ่านและการเขียน ภาษาญี่ปุ่น 

5. ร้อยละของผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ตัดสนิใจแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล 
5.1. ร้อยละของผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง  ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 
5.2. ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดริเริมและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

6. ร้อยละของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
6.1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้การค านวณมาบูรณาการในการเข้าร่วมกิจกรรม 
6.2. ร้อยละของนักเรียนคิดเลขเป็น โดยใช้เกรดในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
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7. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 
7.1. ร้อยละของผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
7.2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร  สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 
7.3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งานสื่อสาร น าเสนอ 

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานได้ 
8. ร้อยละของผู้เรียนให้มีความสามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เชิงประจักษ์ 

8.1. ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจเป็นที่เชิงประจักษ์ 
9. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต 

9.1. ร้อยละของนักเรียนมีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
9.2. รอ้ยละของผู้เรียนมีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 

10. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการและงานอาชีพ 
10.1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ส าคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการและต่อการด าเนินชีวิต 

11. ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นผู้น า ตามหลัก 7  Habits 
11.1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถน าหลัก 7 Habits ใช้ในการปฏิบัติตนในห้องเรียนและในชีวิตประจ าวัน 

 
มำตรฐำนที ่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่  3  เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
จุดมุ่งหมำย 

 พัฒนาทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน  จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียน ขยายเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1    เสริมสร้างการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่  2   การก ากับ ติดตาม ประเมิน การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่  3   ส่งเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
                  เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    
กลยุทธ์ที่  4   เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ 
                  ภายนอกประเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนตามแบบหลักธรรมาภิบาล 
1.1. ร้อยละของผู้บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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1.2. ร้อยละของจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตรงกับความต้องการและถูกต้องตามระบบการจัดซื้อ 
1.3. ร้อยละของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และสามารถน าโรงเรียนไปสู่การเป็นมาตรฐานสากล 

2. ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
2.1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.2. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.3. ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2.5. จัดท ารายงานประจ าที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

3. ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ 
อาคารและห้องประกอบการ 
ห้องพยาบาล 
ห้องสมุด 
สื่อ/เทคโนโลยี 
โภชนาการและงานบริการ 

3.1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง  สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง 

3.2. มีบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในสถานศึกษา 
3.3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการดูแล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
3.4. ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ ที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียง

เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
3.5. มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงคลอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 

4. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
4.1. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียน 
4.2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
4.3. นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4   พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
จุดมุ่งหมำย 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้สมรรถนะ  มีความรู้   มีทักษะด้านภาษา   สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีความรักและความผูกพันทีด่ีต่อองค์กรมีความพึงพอใจและมีความสุขใน
การท างาน 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาครูและบุคลากรอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ที่  2    พัฒนาความสามารถในการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่  3    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศ   สื่อและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมโดย   
                    การใช้เทคโนโลยี  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและต่อเนื่องอย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 
1.1. ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิผล 
2.1. ร้อยละของครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของครุสภาระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.2. ร้อยละของครูมีความสามารถใจการสอนอย่างมีประสิทธิผล 

3. ร้อยละของครูใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.1.  ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียน

ก าหนด 
3.2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้นวัตกรรมในการจัดเรียน

การสอน  
 

มำตรฐำนที ่3      กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์ที่  5     พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และกำรวัดผล 
                        อย่ำง รอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
จุดมุ่งหมำย 

  โรงเรียนเป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้ โรงเรียนจึงต้องมีหลักสูตรของตนเอง กล่าวคือ หลักสูตร
โรงเรียนประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวลและประสบการณ์อ่ืนๆ ที่โรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้อง
จัดท าสาระการเรียนรู้ทั้งรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานและรายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมเติมเป็นรายปีหรือรายภาค จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียนและก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 
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 กลยุทธ์ที่ 1    พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านที่มี  
                   คุณภาพมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. ระดับคุณภาพของหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

1.1.  จัดหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
และสากล 

1.2. มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
2. ระดับคุณภาพการจัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

2.1.  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

3. ระดบัคุณภาพของการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
3.1. มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2562 

   ระดับกำรศึกษำปฐมวยั 
 

เป้าประสงค ์

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ
เฉล่ีย
ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ
ของ

โครงการ 

จ านวน
โครงการ
ท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการ
ท่ีไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการ
ท่ีไม่

ด าเนินการ 

ร้อยละ
เฉล่ียความ
ของการ
ด าเนินการ 

1.เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม มีสุขภาวะที่ดี 
มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มี
ความวิริยะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 

24 86.48 24 - - 94.93 

2. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ระดับ
จังหวัด 

13 84.71 13 - - 96.65 

3. เด็กทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

 (ทักษะภาษา  พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  ด้าน เทคโนโลยี  
คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) 

     มีทักษะชีวิต 

8 86.95 8 - - 95.33 

4.   ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits  1 80.00 1 - - 94.92 
5.  ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 4 86.67 3 - 1 91.86 
6.  มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 

6 83 3 - 3 90.00 

7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมศักยภาพเด็ก 

4 90.75 4 - - 93.69 

8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

5 89.50 4 - 1 96.89 
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เป้าประสงค ์

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ
เฉล่ีย
ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ
ของ

โครงการ 

จ านวน
โครงการ
ท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการ
ท่ีไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการ
ท่ีไม่

ด าเนินการ 

ร้อยละ
เฉล่ียความ
ของการ
ด าเนินการ 

9. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  
ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการสอนอย่างมี
ประสิทธิผล 

6 87.67 6 - - 93.69 

10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   

2 85 2 - - 91.18 

11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 13 93.31 13 - - 95.60 
12. มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

1 84.00 1 - - 97.78 

  
แผนภูมิแสดงกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม/ระดับปฐมวยั 

ปีกำรศึกษำ 2562 
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  ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
 

เป้าประสงค ์

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

จ านวน
โครงการ
ท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการท่ี
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการท่ี

ไม่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
เฉล่ียความ
ของการ
ด าเนินการ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ปฏิบัติตนตามค่านิยม มีสุขภาวะที่ดี มี
สุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่น
ในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม) 

51 89.50 49 1 1 94.20 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มี
ผลการทดสอบ O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
และต่างประเทศ 

33 81.35 28 3 2 87.09 

3. ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถ
รอบด้าน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  (ทักษะภาษา  การคิด
วิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิด
สร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) มีทักษะชีวิต
และการเป็นผู้ประกอบการ 

52 82.38 44 3 5 89.19 

4.   ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits  1 88 1 - - 93.06 
5.  ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 55 87 49 - 6 93.84 
6.มีระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
อย่างมีคุณภาพ 

6 83 3 - 3 90 

7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

16 85 9 1 6 86.62 

8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

12 85.45 10 1 1 92.06 
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เป้าประสงค ์

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

จ านวน
โครงการ
ท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการท่ี
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการท่ี

ไม่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
เฉล่ียความ
ของการ
ด าเนินการ 

9. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่าง
รอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถใน
การสอนอย่างมีประสิทธิผล 

8 86.33 7 - 2 96.23 

10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล   

3 85 3 - - 90 

11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ 

12 86.88 12 - - 95.46 

12. มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

4 85 4 - - 88 

 

แผนภูมิแสดงกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม/ระดับกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
ปีกำรศึกษำ 2562 
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ส่วนที่ 5 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนและเป้ำหมำย : ระดับกำรศึกษำปฐมวยั 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  เด็กมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1   พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที่1   เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                      ค่านิยมมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต(ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ 
                      อุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  1       การพัฒนาเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทาง 
                      ร่างกาย ลักษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภาพ  
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงานตาม

เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่  1   ร้อยละ
ของเด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณ
ลักษณท่ีพึงประสงค์
ตำมหลักสูตร 

84  85.70 95.93 บรรล ุ

1.1.ร้อยละของเด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม 

87 1.โครงการหนูน้อยประชาธิปไตย 87 96.40 บรรล ุ

 84 2.แผนงานสุขภาพอนามยั 84 97.30 บรรล ุ
 84 3.แผนงานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 89 94.96 บรรล ุ
 83 4.แผนงานคุณธรรมจริยธรรม 84.5 95.56 บรรล ุ
1.2.ร้อยละของเด็กมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 

83 5.แผนงานระเบยีบวินัย 84 95.42 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1    คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   เด็กมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่   1   พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที่ 1   เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                      ค่านิยม มีสขุภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ 
                      อุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  1       การพัฒนาเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทาง 
                      ร่างกาย ลกัษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภาพ  
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่  2    ร้อยละเด็กสุข
ภาวะที่ดีมสีุนทรียภาพ 

84  87.86 96.44 บรรล ุ

2.1.ร้อยละของเด็กมีสุขภาวะ
ที่ด ี

83 1.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เด็กปฐมวัย 

84 96.40 บรรล ุ

2.2.ร้อยละของเด็กปฐมวัย
สามารถดูแลตนเองให้มีสุข
นิสัยที่ดี  

(84) 2.โครงการปลอดโรคปลอดภัย 89 97.18 บรรล ุ
88 2.1.กิจกรรมวันสิ่งเสพตดิ 89 99.04 บรรล ุ
82 2.2.กิจกรรมวันเอดส์โลก 89 97.56 บรรล ุ
82 2.3.กิจกรรมซ้อมอพยพ 

     หนีไฟ 
89 94.96 บรรล ุ

86 3.แผนงานกีฬาอนุบาล 90 95 บรรล ุ
3.ร้อยละของเด็กมี
สุนทรียภาพเหมาะสมตามวยั 

81 4.แผนงานดนตร ี 85 94.92 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1    คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  1 เด็กมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่   1  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที่ 1  เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                      ค่านิยมมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ 
                      อุตสาหะมีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  2       เด็กมีคุณภาพชีวิตตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต  ยึดมั่นในสัจธรรม   มีวิริยะอุตสาหะ   
                      รับผิดชอบต่อสังคม     
     

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตวัช้ีวดัท่ี  3  ร้อยละของเด็ก
ปฏิบติัตามค่านิยมของมงฟอร์ต  
(ยดึมัน่ในสจัธรรม มีความ
วริิยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
 

89  90.67 97.53 บรรล ุ

3.1.ร้อยละของเด็กปฏิบัตติาม
จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต 

89 1.กิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนานกับุญ
หลุยส์ กรีญองเดอมงฟอร์ด 

93 99.55 บรรล ุ

3.2.ร้อยละของเด็กมีความวิรยิะ
อุตสาหะ 

90 2.โครงการบณัฑิตนอ้ย 90 97.04 บรรล ุ

3.3.ร้อยละของเด็กมึความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

88 3.โครงการน ้ าใจหนูสู่สงัคม 89 96.01 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1        คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   เด็กมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1   พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที่ 1  เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                      ค่านิยม มีสขุภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ 
                      อุตสาหะมีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  3     เด็กมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของเด็กมสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

85  85 90.56 บรรล ุ

4.1.ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

85 1.โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
 

85 90.56 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   เด็กมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1    พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที่ 1   เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                       ค่านิยม มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความ 
                       วิริยะ อุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  4        การพัฒนาเด็กให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
เด็กภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

86  86.67 94.76 บรรล ุ

5.1.ร้อยละของเด็กภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

88 1.โครงการภมูิปัญญาท้องถิ่น 88 95.96 บรรล ุ

5.2.ร้อยละของเด็กภูมิใจ
ในความเป็นไทย 

83 2.โครงการ รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์ 85 90.72 บรรล ุ
83 3.โครงการคนดีของห้องเรียน 84 96.64 บรรล ุ
85 4.โครงการหนูน้อยมารยาทงาม 84 94.84 บรรล ุ
83 5.โครงการเดินแถวงดงาม 84 94.80 บรรล ุ
92 6.แผนงานวันส าคัญ 95 95.60 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   เด็กมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1    พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที่ 1   เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                       ค่านิยมมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพตามแนวมงฟอร์ต  (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ 
                       อุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  5        จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก  
                       ความยุติธรรม และสันติ     
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 6. ร้อยละของ
เด็กท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน 
ความยุติธรรมและสันต ิ

85  83 94.34 บรรล ุ

6.1.ร้อยละของเด็กอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

87 1.แผนงานประชาธิปไตย 86 93.56 บรรล ุ
83 2.โครงการเด็กดีมคีวามซื่อสัตย ์ 80 95.12 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนาศักยภาพเด็กให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  2 เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั  
กลยุทธ์ที่  1      เด็กมีกาประเมินพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั ระดับประเทศและต่างประเทศ   
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของเด็ก
มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน 
เหมาะสมตามวัย 
 

85  85.63 95.93 บรรล ุ

7.1.ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการด้านรา่งกาย
เหมาะสมตามวัย 

90 1.โครงการกีฬาและกีฑาสีฝา่ย
ปฐมวัย 

90 98 บรรล ุ

85 2.โครงการลดน้ าหนักสักนิดพิชิตโรค
อ้วน 

85 98.20 บรรล ุ

86 3.โครงการโยคะ 
 
 

84 91 บรรล ุ

7.2.ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ เหมาะสมตามวัย 

80 4.กิจกรรมเล่านิทาน 
 

80 91.84 บรรล ุ

7.3.ร้อยละของเดด็มี
พัฒนาการด้านสังคม
เหมาะสมตามวัย 

84 5.โครงการของเล่นของหนู (มุมเสรี) 
 

85 98.16 บรรล ุ

7.4.ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา
เหมาะสมตามวัย 

84 6.โครงการเฮฮาภาษาริมทาง 84 98.24 บรรล ุ

81 7.โครงการสารรักจากใจ 91 95.20 บรรล ุ
86 8.แผนงานพัฒนาศักยภาพเด็ก 86 98 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  2 เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั  
กลยุทธ์ที่  1      เด็กมีกาประเมินพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั ระดับประเทศและต่างประเทศ   
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 8 ผลการแข่งขันที่
สามารถเข้ารอบหรือได้รับ
รางวัลระดับจังหวัด 
ระดับประเทศน้อยกว่าร้อย
ละ... 

85  85 97.84 บรรล ุ

8.1.ร้อยละของเด็กท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันได้เข้ารอบหรือ
ได้รับรางวัลระดับจังหวัด  
ประเทศและตา่งประเทศ 
 

85 1.โครงส่งเสริมความเป็นเลิศของ
เด็กปฐมวยั 
 

85 97.84 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที ่ 2  พฒันำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พนัธกิจขอ้ท่ี    2 พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  2 เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั  
กลยุทธ์ที่  1      เด็กมีกาประเมินพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั ระดับประเทศและต่างประเทศ   
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของเด็กมี
ทักษะด้านภาษาไทย   
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน   

86  83.50 96.18 บรรล ุ

9.1.ร้อยละของเด็กมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมกับวัย 

90 1.แผนงานส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน 85 95.52 บรรล ุ
84 2.กิจกรรมภาษาไทย 

 
84 99.20 บรรล ุ

9.2.ร้อยละของเด็กมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมกับวัย 

86 3.โครงการ conversation 
 

85 95.20 บรรล ุ

9.3.ร้อยละของเด็กมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาจีนได้
เหมาะสมกับวัย 

82 4.โครงการสนุกกับภาษาจีน 
 

80 94.80 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
                      (ทักษะภาษา  พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน   ด้านเทคโนโลยี   คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) 
                      มีทักษะชีวิต  
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
                      (ทักษะภาษา พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านเทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์  สร้าง   
                      นวัตกรรม)มีทักษะชีวิต  
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของ
เด็กมีทักษะในการคดิ
พื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได ้
ความคิดรวบยอด 
คิดแก้ปัญหา 
คิดเชิงเหตผุล 
คิดสร้างสรรค ์

86  90 95.06 บรรล ุ

10.1.ร้อยละของเด็กให้มี
ทักษะในการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรูไ้ด ้

86 1.โครงการวิทยาศาตรส์ าหรับเด็กปฐมวัย 90 95.06 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่   2   พัฒนาศักยภาพเด็กให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 3  เด็กทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                      (ทักษะภาษา  พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ด้าน เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) 
                      มีทักษะชีวิต 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนาเด็กมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                      (ทักษะภาษา พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ด้านเทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์  สร้างนวัตกรรม) 
                       มีทักษะชีวิต 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่  11.ร้อยละของ
เด็กมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมตามวัยและ
ปลอดภัย   

85  84 96.15 บรรล ุ

11.1.ร้อยละของเด็กมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมตามวัยและ
ปลอดภัย 
 

85 1.แผนงาานการเรียนการสอน 84 96.15 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่   2   พัฒนาศักยภาพเด็กให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 3  เด็กทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                      (ทักษะภาษา  พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ด้าน เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) 
                      มีทักษะชีวิต 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนาเด็กมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                      (ทักษะภาษา พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ด้านเทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์  สร้างนวัตกรรม) 
                       มีทักษะชีวิต 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 12 .ร้อยละของ
เด็กมีความสามารถคดิ
สร้างสรรรค์นวัตกรรม ได้
เหมาะสมตามวัย 
 

85  85 97.73 บรรล ุ

12.1.ร้อยละของเด็กมี
ความสามารถคดิ
สร้างสรรค์นวตักรรมได้
เหมาะสมตามวัย 
 

85 1.กิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ
โครงงาน 

85 97.73 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่   2   พัฒนาศักยภาพเด็กให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 3  เด็กทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                      (ทักษะภาษา  พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ด้าน เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) 
                      มีทักษะชีวิต 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนาเด็กมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                      (ทักษะภาษา พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ด้านเทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์  สร้างนวัตกรรม) 
                       มีทักษะชีวิต 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่  13.ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีทักษะชีวิต 
 

87  88.80 92.39 บรรล ุ

13.1.ร้อยละของเด็กสนใจ
เรียนรูส้ิ่งรอบตัวและมี
ทักษะชีวิต 
 

85 1.แผนงานการเรียนการสอน 84 96.15 บรรล ุ
(88) 2.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรยีนรู้

ปฐมวัย  
90 91.45 บรรล ุ

88 2.1.กิจกรรมทัศนศึกษาอ.1 90 91.03 บรรล ุ
88 2.2.กิจกรรมทัศนศึกษาอ.2 90 91.60 บรรล ุ
88 2.3.กิจกรรมทัศนศึกษาอ.3 90 91.71 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2  พัฒนาศักยภาพเด็กให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  4  ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits 
กลยุทธ์ที่        4  การพัฒนาความเป็นผู้น าตามหลัก 7 Habits ตามวัย 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

 ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของ
เด็กมีความเป็นผู้น า ตาม
หลัก 7 Habits  ตามวัย 

80  80 94.92 
 

บรรล ุ

14.1.ร้อยละของเด็กมี
ความเป็นผู้น าตามหลัก 7 
Habits ตามวัย 

80 1.โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
 

80 94.92 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 5 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่  1     เสริมสร้างการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 15    ระดับ
คุณภาพการบริหารจดัการ
โรงเรียนตามแบบ
หลักธรรมภิบาล 

87  86.67 91.86 บรรล ุ

15.1.ระดับคณุภาพการ
บริหารจดัการโรงเรียนมี
การจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการ 
 

93 1. โครงการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณฝ์่าย
ปฐมวัย 

93 96.36 บรรล ุ

15.2.ร้อยละของครูและ
เด็กมสีื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยีมีคณุภาพต่อ
การจัดประสบการณ ์

80 2. โครงการจดัซื้อและซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ 
ไอที และเทคโนโลย ี

80 87.36 บรรล ุ

89 3. โครงการจดัซื้อเครื่องดนตรไีทย
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

89 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

87  4.แผนงบประมาณ 87 91.86 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3     ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 6   มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่างมี 
                       คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2         การก ากับ ติดตาม ประเมิน การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 16   ระดับ คุณภาพ
การประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  83 90 บรรล ุ

16.1.ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
16.2.จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

83 2.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนปี 2562 - 2564 

83 91 บรรลุ 

16.3.ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

83 3.โครงกำรกำรประกันคุณภำพภำยใน 83 89.51 บรรลุ 
83 4..โครงการการประกันคุณภาพจากองค์กร

ภายนอก 
83 ไม่ได้ด าเนินการ  

83    4.1.การตรวจประเมิน 
ภายนอกจาก สมศ.รอบ 4 

83 ไม่ได้ด าเนินการ  

83    4.2.การประเมินโรงเรียน 
พระราชทานระดับอนุบาล ระดับประถม 
และระดับมัธยม 

83 ไม่ได้ด าเนินการ  

16.4.จัดระบบข้อมลู
สารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
16.5.จัดท ารายงานประจ าปี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

83 5.ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 83 90 
 

บรรลุ 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 7 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพเด็ก 
 กลยุทธ์ที่  3     ส่งเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
                     เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 17.ระดับคณุภาพของ
การจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริหารที่เอื้อต่อการส่งเสรมิ
ศักยภาพเด็กสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู ้
อาคารและห้องประกอบการ 
ห้องพยาบาล 
ห้องสมุด 
สื่อ/เทคโนโลยี 
โภชนาการและงานบรกิาร 

90  90.75 93.69 บรรล ุ

17.1.ระดับคณุภาพการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริหารที่
เอื้อต่อการส่งเสรมิศักยภาพเด็ก 

93 1.โครงการอนุบาลน่าอยู ่ 93 95.92 บรรลุ 

17.2.ร้อยละของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร
เรียนเดอร์มงฟอรต์ 

90 2.โครงการปรับปรุงรั้วระเบยีงอาคารเด
อมงฟอร์ด 

90 94.16 บรรลุ 

17.3.ครูและเด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและเพียงพอ 
 

88 3.แผนงานพัฒนาแหล่งการเรียนรูแ้ละสื่อ
การสอน 

90 91.44 บรรลุ 

88 4.แผนงานอาคารสถานท่ี 90 93.24 บรรลุ 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 8 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับ 
                     การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  4      เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก 
                     ประเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒน
ฯปี

การศึกษา
2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 18  จ านวน
เครือข่ายความร่วมมือ
ต่างๆทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนา                 
คุณภาพการศึกษา 
 

85  89.50 96.89 บรรลุ 

18.1.มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
ทรัพยากรระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียน 
18.2.มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

90 1.แผนงานสัมพันธ์ชุมชน 90 96.80 บรรลุ 

 2.กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 90 97.40 บรรลุ 
 3.กิจกรรมบณัฑิตน้อย 90 97.40 บรรลุ 

 4.กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 88 95.96 บรรลุ 
18.3.นักเรียนและครูมี
เครือข่ายแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

80 5.กิจกรรม  Language  Immersion Program   
for  Kindergarten 

 ไม่ได้ด าเนินการ  
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 
พันธกิจข้อที่  4.  ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 9  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการ 
                      สอนอย่างมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  1       พัฒนาครูและบุคลากรอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี

การศึกษา2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 19.ร้อยละของ
ครูและบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองอย่างรอบ
ด้านและต่อเนื่องอย่าง
น้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี 

90  90 100 บรรล ุ

19.1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

90 1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและ
บุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล   

90 100 บรรล ุ

 90 2.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสู่
มำตรฐำนสำกล(ศึกษำต่อระดับปริญ
ตรี-ปริญญำโท) 

90 100 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 
พันธกิจข้อที่  4   ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 9  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถใน 
                     การสอนอย่างมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนาความสามารถในการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 20.ร้อยละของ
ครูและบุคลากร
ความสามารถในการสอน
อย่างมีประสิทธิผล 

79  85.50 90.39 บรรล ุ

20.1.ร้อยละของครูและ
บุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครุ
สภาระดับดีเลิศขึ้นไป 

88 1.แผนงานวิจัยชั้นเรียน 88 91.40 บรรล ุ

20.2.ร้อยละของครูมี
ความสามารถใจการสอน
อย่างมีประสิทธิผล 

70 2.โตรงการนเิทศ 83 89.39 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

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

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 21   
ร้อยละของครูใช้
ภาษาต่างประเทศ  สื่อ
เทคโนโลยี และนวตักรรม 
ในการจัดการเรียนการ 
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ใช้ภาษาต่างประเทศ 
ใช้สื่อเทคโนโลย ี
ครูใช้นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

85  87.50 90.69 บรรล ุ

21.1.ร้อยละของครูและ
บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 

86 1.โครงการนิเทศ 85 89.39 บรรล ุ

21.2.ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ใช้นวัตกรรมในการจดั
เรียนการสอน  

85 2.โครงการสื่อช่วยสอน 90 92 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 3       กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5     พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก และ การประเมินผล 
                       อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
พันธกิจข้อที่ 5    ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก และ  
                       การประเมินผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 10  หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กท่ีมีคุณภาพและ 
                        มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างรอบด้านที่มี 
                       มาตรฐานสากล 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่ 22.   
ระดับคณุภาพของ
หลักสตูรที่หลายหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของเด็กท่ีมีคุณภาพและ                 
มาตรฐานสากล 

85  85 91.18 บรรล ุ

22.1.มีหลักสูตรที่
หลากหลายตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียน
ผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและสากล 
 

85 1.แผนงานพัฒนาหลักสตูร 85 91.18 บรรล ุ
85 2.โครงการพัฒนาหลักสตูรและจัดท า

หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย 
 

85 91.18 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 3       กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5    พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก และ การประเมินผล 
                      อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
พันธกิจข้อที่ 5  ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก และ  
                      การประเมินผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที ่11 จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างรอบด้านที่มี 
                      มาตรฐานสากล 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตาม

เป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่  23  
ระดับคณุภาพการจดัการ
เรียนสอนกิจกรรมพัฒนา
เด็กอย่างมีคณุภาพ 

90.46  91.31 95.28 บรรล ุ

23.1ระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมี
คุณภาพ 

91 1.โครงการวันส าคัญ 92 95.60 บรรล ุ
89 3.1 กิจกรรมวันไหว้คร ู 89 96.08 บรรล ุ
89 3.2 กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 89 94.16 บรรล ุ
89 3.3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 89 93.08 บรรล ุ
95 3.4 กิจกรรมวันลอยกระทง 95 97.44 บรรล ุ
95 3.5 กิจกรรมวันคริสมาสต ์ 95 96 บรรล ุ
85 3.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 95 96.32 บรรล ุ
93 3.7 กิจกรรมอวยพรวันเกิด 93 96.15 บรรล ุ
90 4. โครงกำรส่งเสริมกำรรัก

กำรอ่ำน 
90 94.76 บรรล ุ

90 4.1 กิจกรรมรักการอ่าน 90 94.48 บรรล ุ
90 4.2 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที ่ 90 95.04 บรรล ุ
90 4.3 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุ 90 96.32 บรรล ุ
90 4.4  กิจกรรมความรู้เพื่อ

ผู้ปกครอง 
90 93.20 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 3       กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็ก และ กำรประเมินผล 
                    อย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล  
พันธกิจข้อที่ 5 ส่งเสริม พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และ  
                    กำรประเมินผลอย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 12 มีระบบกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่    2   พัฒนำระบบกำรประเมินผลที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

ตัวช้ีวัดที่   24   ระดับ
คุณภาพของการ
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

88  84 97.78 บรรล ุ

24.1.ระดับคณุภาพของ
การประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

88 1.แผนงานวัดและประเมินผล 
 

84 
 

97.78 บรรล ุ
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนและเป้ำหมำย : ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพผู้เรียน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1   พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที1่   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                      ค่านิยมมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต(ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ 
                      อุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  1       การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทาง 
                      ร่างกาย ลักษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภาพ  
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อย
ละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

1.ร้อยละของผูเ้รียนมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

88  90.64 93.37 บรรล ุ

1.1. ร้อยละของผูเ้รียน
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 

88 1. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

90 92.58 บรรล ุ

88 1.1. กิจกรรม Clean the winner 90 92.03 บรรล ุ
88 1.2. กิจกรรมเด็กดมีีเงินออม 88 91.44 บรรล ุ

1.2.ร้อยละของผู้เรียน
เอื้ออาทรผู้อื่นและ 
กตัญญู กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

88 1.3. กิจกรรมประพฤตดิีมีน้ าใจ 88 92.28 บรรล ุ
88 1.4. กิจกรรมปันน้ าใจแด่ผูด้้อยโอกาส     88 89.61 บรรล ุ

1.3.ร้อยละของผู้เรียน
ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรงโรค ภยั 
อุบัติเหตุแหลปัญหาทาง
เพศ 

88 2. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำสวัสดิ
ภำพและควำมปลอดภัยนักเรียน 

92 94.85 บรรล ุ

88 2.1. กิจกรรมตรวจสารเสพตดิใน
ปัสสาวะ 

99 95.85 บรรล ุ

88 2.2. กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด     90 94.54 บรรล ุ
88 2.3. กิจกรรมหลีกเลี่ยงตนเองจาก

ภาวะเสี่ยง 
95 93.98 บรรล ุ

88 2.4. กิจกรรมซ้อมแผนอพยพ 87 94.30 บรรล ุ
88 2.5. กิจกรรมดูแลความปลอดภัย

นักเรียน 
90 95.60      บรรลุ 
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มำตรฐำนที่ 1     คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่   1   พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที่ 1   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                       ค่านิยม มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ 
                       อุตสาหะมีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  1       การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทาง 
                      ร่างกาย ลกัษณะจิตสังคมที่ดี และมีสุนทรียภาพ  
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

2.ร้อยละผู้เรียนสุขภาวะที่ดมีี
สุนทรียภาพ 

87  87 91 บรรล ุ

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมสีุขนิสยัที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กาย อย่างสม่ าเสมอ 
 

80 1. กิจกรรมเดิน ว่ิงปั่น 85 92.80 บรรล ุ

.ร้อยละของผู้เรยีนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง (ตามเกณฑ์กรม
อนามัย ) สมรรถภาพทางกาย 
(ตามเกณฑ์ของกรมพละหรือ 
สสส.) 

85 1.1. กิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 

85 87.92 บรรล ุ

2.3.ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลงานการเข้าร่วมกจิกรรม
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา
นันทนาการตามจินตนาการ 

93 2. โครงกำรนิทรรศกำรศิลปะ 95 97 บรรล ุ

2.4.ร้อยละของผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

93 3. โครงกำรดนตรีในสวน 80 97.36 บรรล ุ
93 4. โครงกำร ACR Holiday Concert 80 ไม่ได้

ด าเนินการ 
 

2.5.ร้อยละของผู้เรียนมมีนุษย
สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรตผิู้อื่น 

 

90 5. โครงกำรแข่งขันกีฬำ-กรีฑำสนีักเรียน
ประถมและมัธยม 

90 80.40 ไม่บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1     คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  1 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่   1  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                      ค่านิยม มีสขุภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ 
                      อุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  2       ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต  ยึดมั่นในสัจธรรม   มีวิริยะอุตสาหะ   
                      รับผิดชอบต่อสังคม     
     

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ
ไม่บรรล ุ

3.ร้อยละของผูเ้รียนปฏิบัตติาม
ค่านิยมของมงฟอร์ต  (ยึดมั่นใน
สัจธรรม มีความวริิยะอตุสาหะ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

93  94 98.79 บรรล ุ

3.1.ร้อยละของผู้เรียนแสวงหา 
เข้าถึงและเห็นคณุค่าของความ
เป็นจริงของหลักธรรมตาม
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

90 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจครู
คาทอลิกและครูพุทธ 

90 99 บรรล ุ

90 2. โครงการตามวิถีพุทธ 93 97.08 บรรล ุ

3.2.ร้อยละของผู้เรียนมคีวาม
เพียรพยายามมีความตั้งใจใน
การท างานให้บรรลุตาม
เป้าหมายวสิัยทัศน ์ ปรัชญาของ
สถานศึกษา 

90 3. โครงการตามวิถีจิตนักบญุ
มงฟอร์ต 

93 99.09 บรรล ุ

3.3.ร้อยละของครูและนักเรียน
ทุกคนท าจิตอาสาด้วยความเต็ม
ใจอย่างมีความสุข 

100 4.โครงการจติอาสา 100 100 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1     คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1   พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                      ค่านิยม มีสขุภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ 
                      อุตสาหะมีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  3       ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

4.ร้อยละของผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

88  88 97.57 บรรล ุ

4.1.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมคดิ
ร่วมท าในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและบ ารุงสาธารณะ
สมบัติของโรงเรียน 

88 1.กิจกรรมร่วมใจรักษ์พิทักษ์ควำม
สะอำด 

88 97.57 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1     คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1    พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที่ 1   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                       ค่านิยม มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความ 
                       วิริยะ อุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  4        การพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

5.ร้อยละของผูเ้รียนภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

88  88.44 93.69 บรรล ุ

5.1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมี
ความกตัญญูกตเวที 
 

90 1.โครงกำรวันส ำคัญ 96 97.86 บรรล ุ

5.1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมี
ความกตัญญูกตเวที 

80 2.โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญำท้องถิน่ 

80 95.24 บรรล ุ

80 2.1.กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 80 97.12 บรรล ุ

5.2. ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ภาษาถิ่นของระยอง 

80 2.2.กิจกรรมมารยาทไทย 80 83.51 บรรล ุ

5.3 ร้อยละของผูเ้รียนมี
การอนุรักษ์และสืบทอด
ภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

80 2.3.กิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

77.5 95.24 บรรล ุ
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

 90 3. โครงกำร Educational Field 
Trip ระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ 

90.36 93.66 บรรล ุ

 90 3.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
การเรยีนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 

95 95.24 บรรล ุ

 90 3.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2   

95 95.24 บรรล ุ

 90 3.3 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3   

85 96.92 บรรล ุ

 90 3.4 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
การเรยีนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

95 97.32 บรรล ุ

 90 3.5 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5   

95 99.39 บรรล ุ

 90 3.6 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6   

80 92.12 บรรล ุ

 90 3.7 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1  

95 95.10 บรรล ุ

 90 3.8 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

87 89.37 บรรล ุ

 90 3.9 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3  

92 89.11 บรรล ุ

 90 3.10.กิจกรรมส่งเสรมิการใช้แหล่ง
การเรยีนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

85 91.02 บรรล ุ

 90                   3.11 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5  

86 86.13 บรรล ุ
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

 90                    3.12.กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

95 95.57 บรรล ุ

 90                    3.13. กิจรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้  Smart English 

90 95.00 บรรล ุ

 90 3.14. กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ Smart Science 

90 93.73 บรรล ุ

 
มำตรฐำนที่ 1     คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุข ตำมจิตตำรมญ์นักบุญมงฟอร์ต 
พันธกิจข้อที่  1    พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
เป้าหมายข้อที่ 1   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
                       ค่านิยม มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพตามแนวมงฟอร์ต  (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ 
                       อุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
กลยุทธ์ที่  5        จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก  
                       ความยุติธรรม และสันติ     
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

6.ร้อยละของผูเ้รียนที่
เคารพสิทธิมนุษยชน 
ความยุติธรรมและสันติ  

88  88.93 90.76 บรรล ุ

6.1.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
ความยุติธรรมและสันต ิ

88 1. โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพ
นักเรียน 

 

88.40 89.38 บรรล ุ

  1.1. กิจกรรมสานสัมพันธ์ 88 93.46 บรรล ุ

  1.2. กิจกรรมประดับเข็มนักเรียน
ม.4 

88 89.02 บรรล ุ

  1.3. กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
และ นักเรียน 

88 82.72 บรรล ุ

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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  1.4. กิจกรรมปจัฉิมนักเรียน 90 93.16 บรรล ุ
  1.5. กิจกรรมสุภาพบรุุษและ

สุภาพสตร ี
88 88.56 บรรล ุ

 88 2. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำภำวะผู้น ำ 90 93.51 บรรล ุ
  2.1. กิจกรรมสภานักเรียน(เลือกตั้ง

ประธานนักเรียน) 
90 90.96 บรรล ุ

  2.2. กิจกรรมสภานักเรียน(ค่าย
ผู้น า) 

90 96.06 บรรล ุ

 
 
 
มำตรฐำนที่ 1     คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ  
                     และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด 
กลยุทธ์ที่  1      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ  
                    และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด  ระดับประเทศ และต่างประเทศ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

7.ร้อยละของผูเ้รียนมี
ผลสมัฤทธ์ทางการเรียน
สูงข้ึน  

82  81.33 88  

7.1. ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน 

80 1. กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิ กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

80 74.14 ไม่
บรรล ุ

 80 2. กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

80 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

 80 3. กิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณ
ของนกัเรียน 

80 85.24 บรรล ุ

 80 4. กิจกรรมติวสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ระดบัประถม 

80 97.52 บรรล ุ
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

 80 5. กิจกรรมติวสู่ความเป็นเลิศทาง
วทิยาศาสตร์ 

80 84.64 บรรล ุ

 80 6. กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

80 85.92 บรรล ุ

7.1. ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน 

80 7.กิจกรรมรักการอ่าน 82 95.90 บรรล ุ

 80 8.กิจกรรม Morning   Activity 80 85.43 บรรล ุ

 95 9.โครงการ Graduation Day 90 95.20 บรรล ุ
 90 10.โครงการ ACR Academic Day 80 87.54 บรรล ุ

 90 11.โครงการ ACR Smart Students 80 81.23 บรรล ุ

 80 12.โครงการการแข่งขนัภายใน
ภายนอก(Smart Program) 

80 92.56 บรรล ุ

 80 13.โครงกำรSmart Science Tutorial 80 89.32 บรรล ุ

 80 14.กิจกรรม Secondary Science 
Tutoring  

80 80 บรรล ุ

7.2 ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรระดับดีเลิศขึ้นไป 

83 15.ผลการประเมินหลกัสูตร 85 85.75 บรรล ุ

7.3.ผลการประเมินการอ่าน
คิด วิเคราะห์ และเขียน 
ระดับดีเลศิขึ้นไป 

83 16.ผลสมัฤทธ์ิการอ่าน คิด วเิคราะห์
และเขียน 

83 100 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1    คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ  
                       และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด 
กลยุทธ์ที่  1        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ     
                       และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี

การศึกษา2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

 8.ผูเ้รียนมีผลการทดสอบ 
O-Net  สูงกวา่ค่าเฉล่ีย
ระดบัประเทศเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ  3 

80  80 89 บรรล ุ

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

80 1. โครงกำรตวิ O - Net 5 
กลุ่มสำระ ฯ 

80 89 บรรล ุ

8.2.ผลการทดสอบ
ระดบัชาติสูงกวา่ค่า T-
Score 40 

80 1.1. กิจกรรมติว O - Net  กลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์   

80 83.80 บรรล ุ

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

80 93.04 บรรล ุ

 80 1.3. กิจกรรมติว O-Net  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

80 93.84 บรรล ุ

 80 1.4. กิจกรรมติว O-Net  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

80 85.50 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1    คุณภำพของผู้เรียน 
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 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี

การศึกษา2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

 9.ผลการแข่งขันที่สามารถ
เข้ารอบหรือได้รบัรางวัล
ระดับจังหวดั ระดับประเทศ
และต่างประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ.. 

83  82.73 84.28 บรรล ุ

 9.1.ผลการแข่งขันแตล่ะ
กลุ่มสาระที่เข้ารอบหรือ
ได้รับรับรางวลัระดับจังหวัด 
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อย
ละ..... 
  

94 1. โครงกำร ACR MUSIC FOR 
ALL. 

80 100 บรรล ุ

83 2. โครงกำรต้นกล้ำคนเก่ง 84 95.86 บรรล ุ
96 3. โครงกำร ACR ART 

EXIBITION 
95 97 บรรล ุ

80 4. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพ
ผู้เรียนเพ่ือกำรแข่งขัน
ภำยนอก 8 กลุ่มสำระ 

81 70.47 ไม่บรรล ุ

80 4.1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนเพื่อการแข่งขัน
ภายนอก กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

85 94.96 บรรล ุ

80 4.2. กิจกรรมแข่งขันภายนอกกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร ์
( ประถม-มัธยม ) 

80 81.92 บรรล ุ

80 4.3.  กิจกรรมแข่งขันภายนอกกลุ่ม
สาระคณติศาสตร ์

80 86.88 บรรล ุ
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี

การศึกษา2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

80 4.4. กิจกรรมแข่งขันภายนอกกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 

85 40 ไม่บรรล ุ

9.1.ผลการแข่งขันแตล่ะ
กลุ่มสาระที่เข้ารอบหรือ
ได้รับรับรางวลัระดับจังหวัด 
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อย
ละ..... 

80 4.5. กิจกกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรยีนเพื่อการแข่งขันภายนอก 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

80 80 บรรล ุ

 80 4.6. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพื่อ
การแข่งขันภายนอก กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ 

80 100 บรรล ุ

 80 4.7. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพื่อ
การแข่งขันภายนอก กลุ่มสาระ
ภาษาจีน 

80 80 บรรล ุ

 80 4.8.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพื่อ
การ แข่งขันภายนอก กลุ่มสาระสขุ
ศึกษา พลศึกษา 
  

83 ไม่ได้
ด าเนินการ 
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มำตรฐำนที่ 1    คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
                      (ทักษะภาษา  การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์ สร้าง 
                      นวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
                      (ทักษะภาษาการคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์  สร้าง   
                      นวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 

 
 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

10.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
ด้านภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน     

83  82 85.56  บรรล ุ

10.1.ร้อยละของผู้เรียนใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
10.2.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ 
การพูด การฟัง  การอ่านและ
การเขียน ภาษาไทย 

89 1. โครงกำรวันภำษำไทย      80 80.64 บรรล ุ

10.3.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ 
การพูด การฟัง  การอ่านและ
การเขียน ภาษาไทย 
 

82 2.กิจกรรม 4 skill test 100 100 บรรล ุ

10.4.ร้อยละของผู้เรียนมผีลการ
ทดสอบเทียบเคียงความรู้
ภาษาจีนป.1- ป.6   YCT   

82 3.กิจกรรม YCT 80 80 บรรล ุ

10.5.ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ทดสอบเทียบเคียงความรู้ภาษาจีน 
ม.1 – ม.6   HSK    
10.6.ร้อยละของนักเรียนระดับ
มัธยมปลายมีผลการทดสอบ
ภาษาจีน   HSK/HSKK  

82 4.กิจกรรม HSK/HSKK 80 95.88 บรรล ุ
93 5..กิจกรรม ACR Chinese  New 

Year 2018 
90 93 บรรล ุ

10.7.ร้อยละของผู้เรียนมผีลการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ป.
1 – ม.6  เป็นไปตามเกณฑ์ของ 

82 6. กิจกรรมจดัสอนและทดสอบความรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

80 82.68 บรรล ุ

82 7. กิจกรรม Language and 
Culture Day 

80 ไม่ได้ด าเนินการ  
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

Cambridge  ตามกรอบของ 
CEFR 
10.8.ร้อยละของผู้เรียนระดับ
มัธยมปลายมผีลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ  IELT 

82 8. กิจกรรม Language Trip  80 85 บรรล ุ
82 9.  โครงกำร Language 

Development      Program    
(SMART Program) 

80 77.49 ไม่บรรล ุ

 82    9.1.  กิจกรรม A WORD A DAY 80 93.96 บรรล ุ
 82    9.2.  กิจกรรม Leadership Day 80 95.40 บรรล ุ
 82    9.3.   กิจกรรม Festivals 80 88.12 บรรล ุ
 82     9.4.. กิจกรรม Practical English 

Trip 
80 ไม่ได้ด าเนินการ  

 82    9.5.    กิจกรรม Language Day  
Trip 

80 85 บรรล ุ

10.9ร้อยละของผู้เรียน
ระดับมัธยปลายมีทักษะ การพดู 
การฟัง  การอ่านและการเขียน 
ภาษาญี่ปุ่น 

80 10.ผลสมัฤทธ์ิการเรียนภาษาญี่ปุน่ 80 55.13 ไม่บรรล ุ
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มำตรฐำนที ่1    คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                      (ทักษะภาษา  การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี   คิดสร้างสรรรค์ สร้าง 
                      นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ที่  2      พัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
                     (ทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์     
                     สร้างนวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒ
นฯปี

การศึกษา
2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

11.ร้อยละของผู้เรียนให้มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล    

80  82 88.93 บรรล ุ

1.1. ร้อยละของผูเ้รียน
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง  ดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

80 1. โครงกำร ACR Genius Students 82 
 

88.93 บรรล ุ

ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความคิดรเิรมิและ
สร้างสรรคผ์ลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

80 1.1. กิจกรรมคดิประดิษฐ์สร้าง  80 87.47 บรรล ุ

80 1.2. กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์  80 95.24 บรรล ุ
80 1.3. กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ 95 97 บรรล ุ

 80 1.4. กิจกรรมSocialist Junior  80 94.36 บรรล ุ
 80 1.5. กิจกรรมคดิประดิษฐ์สร้าง 80 87.47 บรรล ุ
 80 1.6. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์(มัธยม) 80 80.05 บรรล ุ
 80 1.7. กิจกรรมเรือ Hovercraft  80 80.05 บรรล ุ
 80 1.8. กิจกรรม  จินตณิต  85 95.13 บรรล ุ
 80 1.9. Creative 

Thinking(English/Chinese/Japanese) 
80 80 บรรล ุ

 80 1.10. กิจกรรม Creative Design  80 92.58 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1    คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
                      (ทักษะภาษา  การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์ สร้าง 
                      นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                     (ทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรรค์  สร้าง  
                     นวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

12.ร้อยละของผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคดิ
ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

85  82.5 86.24 บรรล ุ

12.1.ร้อยละของนักเรียนท่ี
สามารถใช้การค านวณมา
บูรณาการในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

85 1. โครงการ นักธุรกิจน้อย ACR 80 ไม่ได้
ด าเนินงาน 

 

85 2. โครงการตลาดนัด ACR 80 95.56 บรรล ุ

12.1.ร้อยละของนักเรียนคดิ
เลขเป็น โดยใช้เกรดใน
รายวิชาคณติศาสตร ์

85 3. ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร ์ 85 76.93 ไม่บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1    คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                      (ทักษะภาษา  การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์ สร้าง 
                      นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ที่  2      พัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
                    (ทักษะภาษาการคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) 
                    มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

13.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

80  72.50 81.56 บรรล ุ

13.1.ร้อยละของผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ละ
น าเสนอผลงาน 
 
13.2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะด้านการสื่อสาร  
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลย ี

80 1. โครงกำร ICT for Learning 80 81.70 บรรล ุ
80 1.1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   
80 81.68 บรรล ุ

80 1.2. กิจกรรมอินเทอร์เน็ตกลางวัน   80 81.73 บรรล ุ

13.3.ร้อยละของผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งานสื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่
และแลกเปลีย่นผลงานได ้

80 2. โครงกำร Robotic Educational 
School (SMART PROGRAM) 

60 82.41 บรรล ุ

80 2.1 กิจกรรม Robotic Classroom 60 92.07 บรรล ุ
80 2.2 กิจกรรม Robotic Educational 

Camp 
60 ไม่ได้

ด าเนินการ 
 

80 2.3 กิจกรรม Robotic Competition 60 72.76 บรรล ุ
80 3.กิจกรรมหุ่นยนต์(มัธยม ) 80 80.05 บรรล ุ
80 4. กิจกรรมอากาศยานไร้คนขับ   Drone 80 80.05 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1    คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
                      (ทักษะภาษา  การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์ สร้าง 
                      นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ที่  2       พัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
                      (ทักษะภาษาการคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์  สร้าง    
                      นวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

14.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถคดิ
สร้างสรรรค์นวัตกรรม เชิง
ประจักษ ์

80  80.66 92.26 บรรล ุ

14.1.รอ้ยละของผูเ้รยีนมี
ความคิดรเิริม่ และ
สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภมูใิจเป็นท่ีเชิง
ประจกัษ ์

80 1.โครงกำร ACR Innovation 
Designs 2019 

80.26 82 บรรล ุ

80 2.กิจกรรม OT Innovation Design  80 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

 80 3.กิจกรรม Thai Innovation Design   80 98.88 บรรล ุ
 80 4.กิจกรรม Social Innovation 

Design   
80 91.15 บรรล ุ

 80 5.กิจกรรม Foreign Languages 
Innovation Design (อังกฤษ/จีน/
ญี่ปุ่น) 

80 89.82 บรรล ุ

 80 6.กิจกรรม*Science Innovation 
Design  

80 90.20 บรรล ุ

 80 7.กิจกรรม*Maths Innovation 
Design   

80 96.88 บรรล ุ

 80 8.กิจกรรม  YOUNG INNOVATORS   80 94 บรรล ุ

 80 9.กิจกรรมจินตคณิต     85 95.13 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1    คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  3 ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                      (ทักษะภาษา  การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี  คิดสร้างสรรรค์ สร้าง 
                      นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 3        การพัฒนาความพร้อมในด้านทักษะชีวิตและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

15.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต 88  89 97.80 บรรล ุ
15.1.ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

88 1. โครงกำรแนะแนวในศตวรรษที่ 
21 

89 97.80 บรรล ุ

88 1.1. กิจกรรมงานแนะแนว 90 97.80 บรรล ุ
15.2.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู ้

88 1.2. กิจกรรม  SDQ วัดแววการเรียน
และอาชีพ 

88 97.80 บรรล ุ
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มำตรฐำนที่ 1    คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที ่ 2  พฒันำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พนัธกิจขอ้ท่ี    2 พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายขอ้ท่ี  3 ผูเ้รียนทุกระดบัใหมี้ทกัษะความสามารถรอบดา้น อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                          (ทกัษะภาษา  การคิดวเิคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรรค ์สร้าง 
                          นวตักรรม) มีทกัษะชีวติและการเป็นผูป้ระกอบการ 
กลยทุธ์ท่ี 3        การพฒันาความพร้อมในดา้นทกัษะชีวติและการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

16. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการและงานอาชีพ 

80  88 92 บรรล ุ

16.1.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวติ
ที่ส าคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการ
และต่อการด าเนินชีวิต 

80 1.โครงการ Guidance  Expo 88 94.83 บรรล ุ

 80 2.โครงการเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
อาชีพ 

88 89.28 บรรล ุ

 
มำตรฐำนที่ 1    คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2   พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  4   ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits 
กลยุทธ์ที่        4   การพัฒนาความเป็นผู้น าตามหลัก 7 Habits  

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

17. ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็น
ผู้น า ตามหลัก 7 Habits 

88  88 93.06 บรรล ุ

17.1.ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
น าหลัก 7 Habits ใช้ในการ
ปฏิบัติตนในห้องเรียนและใน
ชีวิตประจ าวัน 

88 1. โครงกำร 7 Habits 88 93.06 บรรล ุ
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มำตรฐำนที ่2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3    ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 5   ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่  1        เสริมสร้างการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล  

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี

การศึกษา2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

18.ระดับคณุภาพการบริหาร
จัดการโรงเรยีนตามแบบ
หลักธรรมภิบาล 

87  87 93.84 บรรล ุ

18.1.ร้อยละของผู้บรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

85 1. โครงกำรสรรหำ/ว่ำจ้ำงและ
ประเมินผลกำรปฎิบัติงำนบุคลำกร  

100 100 บรรล ุ

 90 2. โครงกำรยกระดับกำร 
ประชำสัมพันธ์  

92.5 100 บรรล ุ

18.2.ร้อยละของจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ตรงกับความต้องการ
และถูกต้องตามระบบการ
จัดซื้อ 

90 3. โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์ 
สิ้นเปลืองและวัสดุส ำนักงำนฝ่ำย
วิชำกำร( 8 กลุ่มสำระ )  

100 100 บรรล ุ

18.2.ร้อยละของจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ตรงกับความต้องการ
และถูกต้องตามระบบการ
จัดซื้อ 

90 4. จัดซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์
ส านักงาน(Smart Program) 

90 94.6 บรรล ุ

 90 5.จัดซื้อวัสดอุปกรณ์การเรียนการงาน
อาชีพ ส าหรับนักเรียน   กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี) 

90 94.98 บรรล ุ

 90 6..จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   

95 96.72 บรรล ุ

 90 7..จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
การเรยีนศิลปะ   ส าหรับนักเรียน  

80 96.72 บรรล ุ

 90 8..จัดซื้อครภุัณฑ์และวสัด ุ อุปกรณ์ 
(สิ้นเปลือง ) ดนตร ี

80 95.45 บรรล ุ

 90 9..จัดซื้อหุ่นยนต์ประกอบการเรยีนการ
สอน 

80 92.07 บรรล ุ
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี

การศึกษา2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

 90 10..จัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีน
การสอนกลุม่สาระคณิตศาสตร ์

80 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

 90 11..จัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีน
การสอนกลุม่   Smart Program  

90 91.47 บรรล ุ

 90 12..จัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีน
การสอนกลุม่สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

80 92 บรรล ุ

 90 13..จัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีน
การสอนกลุม่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

85 94.26 บรรล ุ

 90 14..จัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีน
การสอนกลุม่สาระภาษาอังกฤษ  

80 91.48 บรรล ุ

 90 15..จัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีน
การสอนกลุม่สาระภาษาจีน    

90 93.33 บรรล ุ

 90 16..จัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีน
การสอนกลุม่สาระภาษาญี่ปุ่น    

80 92 บรรล ุ

 90 17..จัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีน
การสอนกลุม่สาระภาษาไทย    

80 99 บรรล ุ

 90 18..จัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีน
การสอนกลุม่สาระสังคม ฯ  

85 85.19 บรรล ุ

 90 19..จัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีน
การสอนกลุม่สาระศลิปะ 

80 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

 90 20..จัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรยีน
การสอนกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์

87 95.38 บรรล ุ

 90 21..จัดซื้ออุปกรณ์ Hardware –Software 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

87 88.71 บรรล ุ

 88 22..จัดซื้อหนังสือ 
ประกอบการเรียนห้องสมุด (กลุ่มสาระ)
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(แผนกประถม
และมัธยม) 

85 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

 88 23..จัดซื้อวารสารห้องสมุด (แผนกประถม
และมัธยม) 

85 89.24 บรรล ุ

 88 24..จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
บ ารุงรักษาโปรแกรมห้องสมุด(แผนก
ประถมและมัธยม) 

85 87.80 บรรล ุ
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี

การศึกษา2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

 88 25..จัดซื้อวัสดสุิ้นเปลืองห้องสมุด(แผนก
ประถมและมัธยม) 
 

85 90.12 บรรล ุ

 95 26..จัดซื้อสินค้าอุปกรณ์เครื่องเขียน   
( ฝ่ายธุรการ – การเงิน ) 

90 96.80 บรรล ุ

 95 27..จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์(ฝ่ายปกครอง) 95 100 บรรล ุ
 90 28..จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์(ฝ่ายกิจกรรม ) 85 90 บรรล ุ
 90 29..จัดซื้อสื่อค าสอนและอุปกรณม์ิสซา  

(งานอภิบาล ส านักฯ) 
93 99.67 บรรล ุ

 90 30.จัดซื้อวัสดสุ านักงาน(งาน
ประชาสมัพันธ์ส านัก ฯ) 

90 100 บรรล ุ

 90 31..จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
(งานทรัพยากร  ส านัก ฯ )   

100 100 บรรล ุ

 90 32..จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์งานนโยบายและ
แผน (งานนโยบายและแผนส านัก ฯ) 

90 96.80 บรรล ุ

 90 33..จัดซื้ออุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ ์ 
(งานเทคโนฯส านักฯ ) 

80 89.73 บรรล ุ

 90 34..จัดซื้อวัสดุเทคโนโลยีด้านการเรียนการ
สอน (งานเทคโนฯส านักฯ ) 

85 90.80 บรรล ุ

 90 35..จัดซื้อ projector + จอภาพ ห้อง
ประชุม 40 ปี (งานเทคโนฯ ส านัก ฯ) 

80 91.20 บรรล ุ

 90 36.จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร ์
(งานเทคโนฯ ส านัก ฯ ) 

90 91.33 บรรล ุ

 80 37..จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในส านักงาน(ฝ่าย
บริหารทั่วไป ) 

80 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

 80 38..จัดซื้ออุปกรณ์ น้ ายาท าความสะอาด 
ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ( ฝ่ายบริหารทั่วไป ) 

80 80 บรรล ุ

 80 39..จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ิ้นเปลืองห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ(ฝ่ายบริหารทั่วไป ) 

80 100 บรรล ุ

 90 40.จัดซื้อยาและอุปกรณป์ระจ าหอ้ง
พยาบาล ( ฝ่ายบริหารทั่วไป) 

85 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

 80 41..จัดซื้อปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์ 
โภชนาการ  
( ฝ่ายบริหารทั่วไป ) 

80 88.92 บรรล ุ
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี

การศึกษา2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

 80 42.  จัดซื้อ/ จัดท าป้ายประชาสมัพันธ์ 
(งานโภชนาการ) 

80 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

 89 43. จัดซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอนและ
สื่อจัดสอนหลักสูตร Cambridge  

90 94.95 บรรล ุ

 90 44.. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วัดผลและ
ประเมินผล 

90 96.08 บรรล ุ

 90 45.. จัดซื้อครุภณัฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองงาน
ดนตรี(ฝ่ายกิจกรรม) 

90 93.71 บรรล ุ

 90 46.โครงการจัดท าเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน  

85 95.51 บรรล ุ

 90 47.กิจกรรมจัดท าเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน(Smart Program) 

90 90.34 บรรล ุ

 90 48.กิจกรรมจัดท าเอกสารประกอบการ
เรียน(ภาคปกติ) 

80 94 บรรล ุ

 90 49.กิจกรรมจัดซื้อกระดาษ/ค่าเช่าเครื่อง
ท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

85 93.20 บรรล ุ

 90 50.โครงการสวสัดภิาพและสวัสดกิารครู
บุคลากรและพนักงาน  

100 100 บรรล ุ

 95 51.โครงการพัฒนางานระบบการเงิน 90 93.61 บรรล ุ
 95 52.โครงการพัฒนางานธุรการ 90 98 บรรล ุ
 80 53.โครงการรับนักเรียนใหม ่ 90 96 บรรล ุ
18.3.ร้อยละของผู้บรหิารมี
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
สามารถน าโรงเรียนไปสู่การ
เป็นมาตรฐานสากล 
 

83 55.-รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรโรงเรียน 
-รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
-รำยงำนกำรประชุมครู 
-รำยงำนกำรประชุมฝ่ำย/ประชุมกลุ่ม
สำระ 

80 83.38 บรรล ุ
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มำตรฐำนที ่2         กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 3    สริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3     ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  6   มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2         การก ากับ ติดตาม ประเมิน การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

19.ระดับ คุณภาพการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

83  83 90 บรรล ุ

19.1.ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
19.2.จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

83 2.สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนปี 2562 - 2564 

83 91 บรรลุ 

19.3.ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

83 3.โครงกำรกำรประกันคุณภำพภำยใน 83 89.51 บรรลุ 

 83 4..โครงการการประกันคุณภาพจากองค์กร
ภายนอก 

83 ไม่ได้ด าเนินการ  

 83 4.1.การตรวจประเมิน 
ภายนอกจาก สมศ.รอบ 4 

83 ไม่ได้ด าเนินการ  

 83 4.2.การประเมินโรงเรียน 
พระราชทานระดับอนุบาล ระดับประถม 
และระดับมัธยม 

83 ไม่ได้ด าเนินการ  

19.4.จัดระบบข้อมลู
สารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
19.5.จัดท ารายงานประจ าที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

83 5.ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 83 90 
 

บรรลุ 
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มำตรฐำนที ่2         กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3    ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 7   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  3        ส่งเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 

                       เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

20.ระดับคณุภาพของการจดั
สภาพแวดล้อมและการบริหาร
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรยีน  
      สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 
      แหล่งเรียนรู ้
      อาคารและห้อง
ประกอบการ 
     ห้องพยาบาล 
     ห้องสมุด 
     สื่อ/เทคโนโลย ี
     โภชนาการและงานบริการ 

82  85 86.62  

20.1.ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน
มั่นคง  สะอาด และปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง 

80 1. โครงกำรจัดสภำพแวดล้อม   สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก และ ควำม
ปลอดภัย 

80 80 บรรล ุ

80 3.โครงกำรปรับปรุงพ้ืนสนำมฟุตซอล 80 ไม่ได้ด าเนินการ  

 80 4.  โครงกำรปรับปรุงสระว่ำยน้ ำ 80 80 บรรล ุ
 80 5.  โครงกำร ติดต้ังสัญญำณเตือนภัย

และสำยล่อฟ้ำ 
80 ไม่ได้ด าเนินการ  

 80 6.   โครงกำรทำสีอำคำร 80 ไม่ได้ด าเนินการ  

 80 7.   โครงกำรเปลี่ยนแอร์ตำมอำคำร 80 ไม่ได้ด าเนินการ  
 80 8.โครงกำรซ่อมบ ำรุงอำคำรสถำนที่ 80 80 บรรล ุ
20.2.มีบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อมรม่รื่น  และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนใน
สถานศึกษา 

80 9.โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ให้
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

80 ไม่ได้ด าเนินการ  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

 80 10.. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับประถมและมัธยม 

80 ไม่ได้ด าเนินการ  

 80 11.. กิจกรรมซ่อมฐานลูกเสือ 90 97.20 บรรล ุ
20.3.ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การดูแล และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
 

90 12..โครงกำรรณรงค์ ควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

91 92.40  

80 13.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 85 63.20 ไม่บรรล ุ

20.4.ห้องสมุด และแหล่ง
เรียนรู้ ที่มสีภาพแวดล้อม 
บรรยากาศเอื้อต่อการใช้
บริการ มสีื่อท่ีพอเพียง
เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ 
และการค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 

88 14.โครงกำรห้องสมุดแห่งกำรเรียนรู ้ 85 92.93 บรรล ุ

 85 15. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และการบริหาร (Smart Program) 

90 95 บรรล ุ

 85 15.1.กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม Smart 
Program 

90 95 บรรล ุ

20.5.มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แบบความเร็วสูงเชื่อมโยงคล
อบคลุมพื้นท่ีของโรงเรยีน 
 

80 16. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ในยุค 4.0 

80 90.53 บรรล ุ
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มำตรฐำนที ่2        กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3    ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  8  โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับ 
                       การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  4       เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก 

                       ประเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

21.จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

82  85.45 92.06 บรรล ุ

21.1. มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทรัพยากร
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียน 

85 1. โครงการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์
ครูโรงเรียนในเครือฯมลูนิธ ิ

85 95.05 บรรล ุ

 86 2. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์
ชุมชน 

85 92 บรรล ุ

21.2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

85 3. โครงการวิเทศสัมพันธ์ และ
ขยายเครือข่าย 

85 88.57 บรรล ุ

90 4. โครงการ Show and Share 80 97.83 บรรล ุ

  5. กิจดรรม ACR Charity 
Night 

85 95.60 บรรล ุ

21.3.นักเรียนและครูมี
เครือข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
บุคคลอื่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

80 6. โครงการ Global Exposure 90 ไม่ได้ด าเนินการ  

 80 6.1.กิจกรรม Language  
Immersion Program   Korea  
(Smart Program) 

90 100 บรรล ุ

 80 6.2.กิจกรรม Language  
Immersion Program   U.S.A. 
(มัธยม)(Smart Program) 

80 80 บรรล ุ
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

 80 6.3.กิจกรรม  Language  
Immersion Program    Japan  
(ประถม) (Smart Program) 

80 88.94 บรรล ุ

 80 6.4.กิจกรรม  Language  
Immersion Program    Japan  
( มัธยม) 

90 95.91 บรรล ุ

 80 6.5.กิจกรรม  Language  
Immersion Program    Tian  
Jin 

90 82 ไม่บรรล ุ

 80 6.6.กิจกรรม  Language  
Immersion Program    China  
(ประถม) 

90 96.73 บรรล ุ

 
มำตรฐำนที ่2        กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 4   พัฒนำครแูละบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญตำมวิชำชีพ 
พันธกิจข้อที่  4   ส่งเสริมครูและบุคลำกรให้มีคุณภำพด้ำนวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 9  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการสอน 
                      อย่างมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  1        พัฒนาครูและบุคลากรอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง  

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

22.ร้อยละของครูและ
บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
อย่างรอบด้านและต่อเนื่อง
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี 

90  94 98 บรรล ุ

22.1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

90 1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ครูและบุคลำกรสู่
มำตรฐำนสำกล   

88 95.98 บรรล ุ

 90 2.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสู่
มำตรฐำนสำกล(ศึกษำต่อ
ระดับปริญตรี-ปริญญำโท) 

100 100 บรรล ุ
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มำตรฐำนที ่2        กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 4   พัฒนำครแูละบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญตำมวิชำชีพ 
พันธกิจข้อที่  4   ส่งเสริมครูและบุคลำกรให้มีคุณภำพด้ำนวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 9  ครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำน  ต่อเนื่อง และมีควำมสำมำรถในกำรสอน 
                     อย่ำงมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  2      พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

23.ร้อยละของครูและ
บุคลากรความสามารถในการ
สอนอย่างมีประสิทธิผล 

82  80 90.70 บรรล ุ

23.1.ร้อยละของครูและ
บุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครุสภา
ระดับดีเลศิขึ้นไป 

85 1. กิจกรรมวิจัยในช้ันเรยีน 80 91.40 บรรล ุ

 85 2. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจต่อ
สถานศึกษา 

80 90 บรรล ุ

 85 3.กิจกรรมการส ารวจ Stake holder 80 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

23.2.ร้อยละของครูมี
ความสามารถในการสอนอย่าง
มีประสิทธิผล 

70 4.โครงกำร Transformation Teacher 70 ไม่ได้
ด าเนินการ 
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มำตรฐำนที ่2        กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่  4    พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญตำมวิชำชีพ 
พันธกิจข้อที่   4    ส่งเสริมครูและบุคลำกรให้มีคุณภำพด้ำนวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 9    ครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำน  ต่อเนื่อง และมีควำมสำมำรถใน 
                        กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  3         พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อและคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโดยกำรใช้เทคโนโลยี 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตามโครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

24.ร้อยละของครูใช้
ภาษาต่างประเทศ  สื่อ
เทคโนโลยี และนวตักรรม ใน
การจัดการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80  85 100 บรรล ุ

24.1.ร้อยละของครูและ
บุคลากรไดร้ับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและทดสอบผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

80 1.โครงกำรเสริมสร้ำงครูและ
บุคคลำกรสู่มืออำชีพตำม
มำตรฐำนสำกล  

80 100 บรรล ุ

24.2.ร้อยละ....ของครูและ
บุคลากรท่ีมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้
นวัตกรรมในการจัดเรียนการสอน 

80 2.  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำน ICT 

90 100 บรรล ุ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และ กำรวัดผล 
                    อย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล   
พันธกิจข้อที่ 5    ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                     และการวัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 10  หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล   
กลยุทธ์ที่ 1       พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านที่มี 
                    มาตรฐานสากล 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

25.ระดับคณุภาพของหลักสูตร
ที่หลายหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานสากล   

85  85 90 บรรล ุ

25.1.จัดหลักสตูรที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนผู้ปกครองที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่นและสากล 
 
 

85 1.โครงการพัฒนาหลักสตูร 85 85.75 บรรล ุ
 2.  โครงการ Open House 85 87.22 บรรล ุ

25.2.มีการนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

85 3. โครงการนิเทศการสอนครูไทยและครู
ต่างชาติ 

85 97.46 บรรล ุ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5   พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และ กำรวัดผล 
                      อย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล   
พันธกิจข้อที่ 5     ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ  
                       การวัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 11 จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1         พัฒนาหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านที่มี 
                       มาตรฐานสากล 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละตาม
แผนพัฒนฯปี
การศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละ
ตาม

โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

 26.ระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ 

88  86.88 95.46 บรรล ุ

26.1.การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรยีน 

88 1. โครงการอบรมและเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนาร ีป.1 – ม.6 

85 94.48 บรรล ุ

88 1.1. กิจกรรมคา่ยลูกเสือ-เนตรนารีชั้น  
ป.1 – ป.5 

85 93.67 บรรล ุ

 88 1.2. กิจกรรมคา่ยพักแรมลูกเสือ – เนตร
นารีชั้น ป.6 –ม.3 

85 94.25 บรรล ุ

 88 1.3. กิจกรรมคา่ยจิตสาธารณะบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ม.4 – ม.6 

86 95.52 
 

บรรล ุ

 88 2. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกเสือ-
เนตรนาร ี

85 95.36 บรรล ุ

 88 2.1. พิธีการ กิจการลูกเสือไทย  86 95.90 บรรล ุ
 88 3. โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ประจ าปีการศึกษา 2562 
95 97.86 บรรล ุ

 83 4. โครงการชมรมเด็กไทยในศตวรรษที่ 
21 

87 99.80 บรรล ุ

 88 5. โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart 
Program  

87.50 96.90 บรรล ุ

 88 5.1. กิจกรรม Smart Discovery 80 97.52 บรรล ุ
 88 5.2. กิจกรรม  Smart Rally 95 96.29 บรรล ุ
  6. กิจกรรมอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 86 88.02 บรรล ุ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5   พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และ กำรวัดผล 
                     อย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล   
พันธกิจข้อที่ 5    ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ การ 
                     วัดผลอย่างรอบ ด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายขอ้ท่ี 12 มีระบบการวดัผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ท่ี    2      พฒันาระบบการวดัผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าร้อยละ
ตาม

แผนพัฒนฯ
ปีการศึกษา

2562 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

27.ระดับคณุภาพของการ
วัดผลประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

83  85 88 บรรล ุ

27.1.มีระบบการวดัผล
และประเมินผลทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

75 1. โครงการจดัท าข้อสอบมาตรฐาน 75 80 บรรล ุ

 90 2. โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 88.75 90.70 บรรล ุ
  2.1. กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 77.5 81.4 บรรล ุ

  2.2   กิจกรรมทดสอบวัดคณุภาพ
ผู้เรยีน 100 100 

บรรล ุ

 
 
 
 
 


