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ค ำน ำ 
 
  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยองเป็นกำรสรุปผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สะท้อนผลกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำ   ซึ่งเป็นผลจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของโรงเรียน  และ
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรวัด คุณภำพกำรศึกษำของระดับกำรศึกษำระดับปฐมวัย  และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน             
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของโรงเรียนและน ำผลไปปรับแผนพัฒนำคุณภำพ  
ปีกำรศึกษำ 2563 ต่อไป 

 
 

                                                                                  งำนนโยบำยและแผน 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 
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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 
2.14  

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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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. ยึดมั่นในสัจธรรม (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 

 
เอกลกัษณ์โรงเรียน 

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 
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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. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 

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 
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กลยุทธ์ 
 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 2563 

   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) 

15 88.33 6 - 9 94.97 

2. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ระดับ
จังหวัด 

1 86 - - 1 - 

3. เด็กทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

 (ทักษะภาษา  พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  ด้าน เทคโนโลยี  
คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) 

     มีทักษะชีวิต 

16 88.77 13 - 3 95.81 

4.   ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits  6 86 5 - 1 95.98 
5.  ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 4 86.25 4 - - 93.26 
6.  มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 

6 84 1 - 5 93.80 

7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมศักยภาพเด็ก 

2 90 2 - - 94.80 

8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4 91.50 2 - 2 97.14 
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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 

3 91.67 3 - - 93.64 

10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   

1 85 1 - - 99.13 

11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 2 87 2 - - 97.24 
12. มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

1 84 1 - - 84 

  
แผนภูมิแสดงกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม/ระดับปฐมวยั 

ปีกำรศึกษำ 2563 
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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) 

74 86.72 49 1 24 92.92 

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

28 83.68 21 1 6 88.94 

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

43 81.24 21 - 22 90.38 

4.   ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits  1 89 1 - - 90.20 
5.  ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 78 85.59 64 - 14 94.93 
6.มีระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
อย่างมีคุณภาพ 

6 84 1 - 5 93.80 

7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

19 84.44 9 - 10 91.58 

8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8 86.60 4 1 3 85.52 
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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 

35 89.55 22 - 13 96.12 

10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล   

3 80 1 1 1 82.62 

11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ 

18 89.92 12 - 6 94.67 

12. มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

2 80 1 - 1 99.27 

 

แผนภูมิแสดงกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม/ระดับกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
ปีกำรศึกษำ 2563 
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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) 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัเด็กปฐมวยั 84  96.64 บรรลุ  

2. กิจกรรมโยคะ 85  91.84 บรรลุ  

3. กิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีปฐมวยั 92  97.12 บรรลุ  

4. กิจกรรมหนูนอ้ยคนเก่ง  81    
5. กิจกรรมวนัอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 85  96.00 บรรลุ  

6.  - วนัไหวค้รู  92    
7  - วนัสุนทรภู่  92    
8.  - วนัคลา้ยวนัสถาปนานกับุญหลยุส์  95    
9.  - วนัแม่แห่งชาติ  90    
10  - วนัลอยกระทง  85    
11.  - วนัคริสตม์าส 96  96.00 บรรลุ  

12.  - วนัเด็กแห่งชาติ  96    
13 กิจกรรมวนัส่ิงเสพติด  89     

14. กิจกรรมซอ้มอพยพหนีไฟ  83     

15. กิจกรรมออกก าลงักาย 88  92.24 บรรลุ  

 ค่าเฉลี่ยรวม 88.33  94.97 บรรลุ  
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนาศักยภาพเด็กให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  2 เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                     ระดับจังหวดั  

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กปฐมวยั  86    
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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  
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กิจกรรมวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 90   97 บรรลุ  

2. กิจกรรม Conversation 87   96.32 บรรลุ  

3. กิจกรรมสนุกกบัภาษาจีน 84   92.48 บรรลุ  

4. กิจกรรมเฮฮาภาษาริมทาง 85   98.4 บรรลุ  

5. กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 90   91.87 บรรลุ  

6. กิจกรรมหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี   90     

7. กิจกรรมสปัดาห์หอ้งสมุด  90     

8. กิจกรรมความรู้เพ่ือผูป้กครอง   80     

9. กิจกรรมภาษาไทย 85   99.12 บรรลุ  

10. กิจกรรมเล่านิทาน 84   91.87 บรรลุ  

11. กิจกรรมภาษาองักฤษ 81   98.88 บรรลุ  

12 กิจกรรมอวยพรวนัเกิด 84   99.2 บรรลุ  

13. กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้  อนุบาล 1 90   94.08 บรรลุ  

14. กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้  อนุบาล 2 90   93.12 บรรลุ  

15. กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้  อนุบาล 3 90   93.92 บรรลุ  

16. กิจกรรมคณิตศาสตร์ 88   99.28 บรรลุ  

 ค่าเฉลี่ยรวม 86.77  95.81 บรรลุ  
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มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของนักเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2  พัฒนาศักยภาพเด็กให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  4  ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กิจกรรมคนดีของหอ้งเรียน 84   96.64 บรรลุ  

2. กิจกรรมหนูนอ้ยมารยาทงาม 88   94.84 บรรลุ  

3. กิจกรรมเดินแถวงดงาม 86   95.36 บรรลุ  

4. กิจกรรมหนูนอ้ยประชาธิปไตย 88   97.2 บรรลุ  

5. กิจกรรมเด็กดีมีความซ่ือสตัย ์ 84   95.84 บรรลุ  

6. กิจกรรมน ้ าใจหนูสู่สงัคม   89     

 ค่าเฉลี่ยรวม 86  95.98 บรรล ุ  
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 5 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝ่ายปฐมวัย 94   97.9 บรรลุ  

2. กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไอทีและ
เทคโนโลยี 81   92.32 

บรรลุ  

3. กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนปฐมวัย 85   90 บรรลุ  

4 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องดนตรีส าหรับการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย 85   92.83 

บรรลุ  

 ค่าเฉลี่ยรวม 86.25               93.26  บรรลุ  
 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3     ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 6   มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่างมี 
                       คุณภาพ 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 การการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 84   93.8 บรรลุ  

2 การตรวจประเมินจาก  BSG    84     

3 การทบทวนแผนพฒันาการจดัการศึกษา(ปรับแผน )  84     

4 จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์งานนโยบายและแผน     84     

5  กำรตรวจประเมนิภำยนอกจำก สมศ.รอบ 4    90     

6  กำรประเมนิโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระยะที ่ 2     90     

  ค่ำเฉลีย่รวม  84    93.80 บรรลุ  
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 กิจกรรมอนุบาลน่าอยู ่ 94   98 บรรล ุ  

2 กิจกรรมรณรงคแ์ละอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 86   91.6 บรรล ุ  

  ค่ำเฉลีย่รวม 90 0 94.8 บรรลุ  
 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่  3  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 8 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับ 
                     การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 กิจกรรมสารรักจากใจ 91   97.2 บรรลุ  

2 กิจกรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  89     

3 กิจกรรมบณัฑิตนอ้ย 92   97.08   

4 กิจกรรม ปฐมนิเทศผูป้กครอง  86     

  ค่ำเฉลีย่รวม 91.5  97.14   
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

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

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 กิจกรรมนิเทศ 85   90.93 บรรลุ  

2 กิจกรรมการสร้างส่ือและนวตักรรม 90   90 บรรล ุ  

  ค่ำเฉลีย่รวม         
91.67  

               
-                 93.64  

บรรลุ  

 
 
มำตรฐำนที่ 3       กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5     พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก และ การประเมินผล 
                       อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
พันธกิจข้อที่ 5    ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก และ  
                       การประเมินผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 10  หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กท่ีมีคุณภาพและ 
                        มาตรฐานสากล  

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรและจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั 85   99.13 

บรรลุ  

  ค่ำเฉลีย่รวม  85   99.13 บรรลุ  
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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 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 89   94.48 บรรล ุ  

2 กิจกรรมของเล่นของหนู(มุมเสรี) 85   100 บรรล ุ  

  ค่ำเฉลีย่รวม 87  97.24 บรรลุ  
 
มำตรฐำนที่ 3       กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพเด็ก และ กำรประเมินผล 
                    อย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล  
พันธกิจข้อที่ 5 ส่งเสริม พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และ  
                    กำรประเมินผลอย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 12 มีระบบกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1  งานวัดและประเมินผล  84    บรรลุ  
  ค่ำเฉลีย่รวม  84    บรรลุ  
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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) 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กจิกรรมฟ้ืนฟูจติใจครูคำทอลกิและครูพุทธ  81     

2. กจิกรรมจติอำสำ 85   99.56 บรรลุ  

3. กจิกรรมตำมวถิีจตินกับุญมงฟอร์ต 85   99.25 บรรลุ  

4 มิสซาเปิดปีการศึกษา   85     

5. ศุกร์ตน้เดือน   85     

6 วนัสถาปนานกับุญหลุยส์ มารียฯ์ 85   99 บรรลุ  

7 ฉลองวนัศาสนนาม 85   99.25 บรรลุ  

8 ฟ้ืนฟจิูตใจนกัเรียนคาทอลิก 85   97.9 บรรลุ  

9 ฉลองวนัคริสตม์าส  85   99.4 บรรลุ  

10 พฒันาเพื่อเรียนรู้ชีวติ   85     

11 ค่ายเพ่ือนมงฟอร์ต   85     

12 มิสซาปิดปีการศึกษา  85   99.4 บรรลุ  

13 สอนค าสอนนกัเรียนคาทอลิก  85   96.37 บรรลุ  

14 จดัซ้ือส่ือค าสอนและอุปกรณ์มิสซา  85   99.68 บรรลุ  

15 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   90     

16 วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา   90     

17 ค่ายคุณธรรมจรยธรรมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   90     

18 ค่ายคุณธรรมจรยธรรมนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   90     
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

19 ปาฐกถาธรรมวนัศุกร์ตน้เดือน    90     

20 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 90   96.68 

บรรลุ  

21 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 80   91.72 

บรรลุ  

22 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 87   89.37 

บรรลุ  

23 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 90   95.5 

บรรลุ  

24 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 87   89.37 

บรรลุ  

25 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 80   87.95 

บรรลุ  

26 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 80   95.19 

บรรลุ  

27 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 80   94.67 

บรรลุ  

28 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 80   80 

บรรลุ  

29 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 85   85.5 

บรรลุ  

30 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 5 86   86 

บรรลุ  

31 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 95   95.3 

บรรลุ  

32 กิจกรรม ACR Morning Activity 2020 80   87.48 บรรลุ  

33 กิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 80   82.61 บรรลุ  

34 กิจกรรม เด็ก  ACR  มารยาทงาม 82   93.16 บรรลุ  

35 กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ 95   97.16 บรรลุ  
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

36 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  85   

  

37 กิจกรรมร าลึกสุนทรภู่  85     

38 ส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนดา้นนาฏศิลป์ 80   95.4 บรรลุ  

39 กิจกรรม ACR ร่วมใจตา้นภยัโรคอว้น  80     

40 กิจกรรม ACR cover dance 84   95.16 บรรลุ  

41 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ Smart English 
Program   (ประถม)               80   87.4 

บรรลุ  

42 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ Smart English 
Program   (มธัยม)               80   87.4 

บรรลุ  

43 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ Smart Science  
(ประถม)                   80   89.28 

บรรลุ  

44 กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ Smart Science  
(มธัยม)                   80   88.32 

บรรลุ  

45 กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี  95     

46 กิจกรรมวนัไหวค้รูระดบัประถมศึกษา/มธัยมศึกษา 95   96 บรรลุ  

47 กิจกรรมวนัสถาปนาโรงเรียนและวนัระลึกถึงผูว้า่ส่งฯ 95   97.2 บรรลุ  

48 กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  95     

49 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  95     

50 กิจกรรมวนัคริสตม์าส 95   99.2 บรรลุ  

51 กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ  95     

52 กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจรกองร้อยพิเศษ  90     

53 กิจกรรมสุภาพบุรุษ - สุภาพสตรี ACR 89   90.42 บรรลุ  
54 กิจกรรมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 99   95.66 บรรลุ  
55 กิจกรรมรณรงคต์า้นยาเสพติด 90   98.97 บรรลุ  
56 กิจกรรมหลีกเล่ียงตนเองจากภาวะเส่ียง 90   94.01 บรรลุ  
57 กิจกรรมซอ้มแผนอพยพ 89   92.42 บรรลุ  
58 กิจกรรมดูแลความปลอดภยันกัเรียน 89   91.43 บรรลุ  
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

59 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนกัเรียน 89   92.84 บรรลุ  
60 กิจกรรมสภานกัเรียน 99   98.33 บรรลุ  
61 กิจกรรรมประกวดความสะอาดหอ้งเรียน  90   93.27 บรรลุ  
62 กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 89   73.06 บรรลุ  
63 กิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   89   100 บรรลุ  
64 กิจกรรมส่งเสริมเพ่ือยติุธรรมและสนัติ           89   93.35 บรรลุ  
65 กิจกรรมประพฤติดีมีน ้ าใจ 89   91.92 บรรลุ  
66 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายนอก(ตน้กลา้คนเก่ง) 90   93.19 บรรลุ  

67 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน(กรีฑา-กีฬาสีนกัเรียน
ประจ าปีการศึกษา2563) 90   78.84 

ไม่บรรลุ  

68 กิจกรรมกีฬาสมัพนัธ์นกัเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
ฯ   90   

  

69 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะทางดา้นดนตรี(Trinity) 80   95.48 บรรลุ  

70 กิจกรรมพฒันาทกัษะและองคค์วามรู้ทางดา้นดนตรี 
(Work shop) 

   90     

71 กิจกรรมค่ายแสดงศกัยภาพดนตรีและการแสดง    90     

72 กิจกรรม ดนตรีในสวน    90     

73 กิจกรรม ACR Art  & Music Exhibition Tour 2020    90     

74 โครงการ ACR Holiday Concert 2020  90      

 ค่าเฉลี่ยรวม 86.72  92.92 บรรลุ  
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มำตรฐำนที่ 1     คุณภำพของผู้เรียน 
ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่    2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ  
                     และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1.  กิจกรรม Graduation Day 95   97.97 บรรลุ  
2. กิจกรรม ACR Academic Day   90      
3. กิจกรรม ACR Smart Students 80   83.2 บรรลุ  
4 กิจกรรมติว O-NET GAT PAT  ( ส่ง ป.6 ) 80   92.48 บรรลุ  
5. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน

ภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 81   84.47 บรรลุ 
 

6 กิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณของนักเรียน 81   89.2 บรรลุ  
7 กิจกรรมติวสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

ระดับประถม 80   90.67 
บรรลุ  

8 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน
ภายนอก กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานพ้ืนฐาน
อาชีพ 90   95.28 

บรรลุ  

9  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานพ้ืนฐานอาชีพ 90   93.56 

บรรลุ  

10 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน
ภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 80   80 

  

11 กิจกรรมติวสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ติว
สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์   81    

  

12 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์-
ดาราศาสตร์    81   

  

13 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสายการเรียน
วิทย์สุขภาพ 

   80     

14 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน
ภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

80   81.77 บรรลุ  



36 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

15 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน
ภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีนและ
ญี่ปุ่น 

80   95.88 บรรลุ  

16 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ประถม) 

80   81.04 บรรลุ  

17 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน
ภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

85   66.67 ไมบ่รรลุ  

18 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน
ภายนอก กลุ่มสาระภาษาไทย 

80   83.16 บรรลุ  

19 กิจกรรมรักการอ่าน  85  95.9 บรรลุ  
20 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน

ภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
85   95.14 บรรลุ  

21 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน
ภายนอกสุขศึกษา พลศึกษา 

84   95.73 บรรลุ  

22 กิจกรรมการแข่งขันภายในภายนอก แผนการ
เรียน Smart Program 

  85     

23 กิจกรรม Secondary  Science  Tutoring  80     
24 กิจกรรม Smart Science Tutorial     80   90.44 บรรลุ  
25 กิจกรรม Smart  Discovery 80   90.07 บรรลุ  
26 กิจกรรม Smart Rally 95   98.53 บรรลุ  
27 กิจกรรม Coding & Innovation area 90   94.6 บรรลุ  
28 กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 80   80.9 บรรลุ  
 

รวมค่าเฉลี่ย 
             
83.68  

             
-    88.94  

 
บรรลุ 
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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 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. Robotic Classroom 2020 80   89.9 บรรลุ  
2. ACR Robotic Competition 2020 60   88.84 บรรลุ  
3. กิจกรรมห้องเรียน STEM Education 81   82 บรรลุ  
4 กิจกรรมอินเตอร์เน็ตกลางวัน    80     
5. กิจกรรม Maths Creative & Innovation 

Design (กลุ่มสาระคณิต) 
80   96.88 บรรลุ  

6 กิจกรรม IT Creative & Innovation Design 
(กลุ่มสาระ กอท.) 

80   94.3 บรรลุ  

7 กิจกรรม Science Creative & Innovation 
Design  

80   90.2 บรรลุ  

8 กิจกรรม Foreign Language Creative & 
Innovation Design 
(English/Chinese/Japanese) 

80   90.07 บรรลุ  

9 กิจกรรม Social Studies Creative & 
Innovation Design  

80   90.37 บรรลุ  

10 กิจกรรม Thai Creative & Innovation 
Design (กลุ่มสาระภาษาไทย) 

80   98.88 บรรลุ  

11 กิจกรรมนักธุรกิจน้อย ACR 80   90.47 บรรลุ  
12 กิจกรรมตลาดนัด ACR  80     
13 กิจกรรมคลีนิกคณิตศาสตร์ 80   81.68   
14 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

และอาชีพ 
 90     
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

15 กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ประสบการณ์อาชีพ 
ระดับประถม 

 90     

16 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    90     
17 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 85   85.01 บรรลุ  
18 กิจกรรม STEM EDUCATION CAMP   90      
19 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ เรือ เครื่องบิน

บังคับ และอากาศยานไร้คนขัน Drone 
   90     

20 กิจกรรม4 Skills Diagnostic Test (ประถม-
มัธยม) 

100   100 บรรลุ  

21 กิจกรรม English Camp (ประถม)   90     
22 กิจกรรม Pre HSK 80   86.68 บรรลุ  
23 กิจกรรมการทดสอบYCT         
24 กิจกรรมทดสอบ HSK 80   95.88 บรรลุ  
25 กิจกรรม ACR Chinese New Year 2019    80     
26 กิจกรรมวันทานะบะตะ (วัฒนธรรมญี่ปุ่น)   85      
27 กิจกรรมการสอบ  JLPT    85     
28 กิจกรรมวันภาษาไทย   85     

29 6. กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์   85     

30 กิจกรรม ACR English Language 
Proficiency Courses for Outsides 2019    85   

 
 

31 กิจกรรมจัดสอนและทดสอบความรู้
ภาษาต่างประเทศ    85   

 
 

32 กิจกรรม  Speech for Kids 80   80.07 บรรลุ  

33 กิจกรรม  English for Fun  80     

34 กิจกรรม  Indoor Cultural Activities  80     

35 กิจกรรม English Terminal (ประถม) 80   94.4 บรรลุ  

36 กิจกรรม English Terminal (มัธยม) 80   94.4 บรรลุ  

37 กิจกรรมจินตคณิต 85   85 บรรลุ  
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

38 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือ - เนตรนารี  90     

39 กิจกรรมพิธีการลูกเสือไทย 90   96.91 บรรลุ  

40 6. กิจกรรม Digital Laboratory 85   86.13 บรรลุ  

41 โครงกำร Language  Immersion  Project    80     

42 Language  Immersion  Project  
(ประถม)    90   

  

43 Language  Immersion  Project  ( มัธยม)    80     

 รวมค่าเฉลี่ย 81.24              
-    

90.38 บรรลุ  

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

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงกำร 7 Habits 89   90.2 บรรลุ  
 รวมค่าเฉลี่ย 89  90.20 บรรลุ  
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มำตรฐำนที ่2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3    ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 5   ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. งานบริหารฝ่ายบริหารทัว่ไป  80     

2. งานรับรองและงานพิเศษอ่ืน ๆ 90   98.67 บรรลุ  

3. งานจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน 90   96.8 บรรลุ  

4 งานพฒันาระบบการเงินรับ   90     

5. งานเอกสาร ส่ิงพิมพ ์   90     

6 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 90   98.3 บรรลุ  

7 งานพฒันาโปรแกรมและดูแลระบบ 90   97.85 บรรลุ  

8 งานตรวจสอบบญัชี 90   97.2 บรรลุ  

9 งานจดัท ารูปเล่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 90   97.51 บรรลุ  

10 งานทุนนกัเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (งบกองทุนเรียนดี)    100   99.81 บรรลุ  

11 งานสารบรรณ   90     

12 งานยานพาหนะ 90   100 บรรลุ  

13 งานทะเบียน 90   96 บรรลุ  

14 งาน Smart Card(บตัรประจ าตวันกัเรียน) 90   97.04 บรรลุ  

15 งานซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส านกังานฝ่ายบริหารทัว่ไป   85     

16 จดัซ้ืออุปกรณ์ น ายาท าความสะอาด ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู 85   91.6 บรรลุ  

17 การจดัซ้ือและซ่อมแซมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน   90   93.85 บรรลุ  

18 การจดัประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ  
คณะกรรมการ สถานศึกษา  และคณะกรรมการภาคี
ร่วม 4 ฝ่าย  

85   
88.63 

บรรลุ  

19  การรับรอง ตอ้นรับคณะศึกษาดูงาน และสร้าง
สมัพนัธ์ท่ีดีกบั  หน่วยงานภายนอก  

90   95.45 
บรรลุ  
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

20 บริหารจดัการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์   80   90.53 บรรลุ  

21 จดัซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์   80   90.53 บรรลุ  

22 จดัซ้ือกลอ้ง Canon  EOS 80D  80   90.53 บรรลุ  

23 จดัซ้ือวสัดุเทคโนโลยดีา้นการเรียนการสอน  80   90.53 บรรลุ  

24 จดัซ้ืออุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  80   90.53 บรรลุ  

25 ซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย  80   90.53 บรรลุ  

26 ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์    80     

27  ซ่อมบ ารุงเสียงตามสาย 80   90.53 บรรลุ  

28 ซ่อมบ ารุงงานโสตทศันูปกรณ์   80   90.53 บรรลุ  

29 กิจกรรมยกระดบัการประชาสมัพนัธ์ 92.5   99.6 บรรลุ  

30 กิจกรรมACR เพื่อชุมชน   90     

31 กิจกรรมซ้ือ อุปกรณ์ส้ินเปลืองและวสัดุส านกังานฝ่าย
วชิาการ (8กลุ่มสาระ) 100   100 

บรรลุ  

32 กิจกรรมจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 90   91.86 บรรลุ  

33 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เอกสารวดัผลและ
ประเมินผล 

80   97.2 
 

บรรลุ 
 

34  กิจกรรมจดัซ้ือหุ่นยนตเ์พ่ือการศึกษา 80   96.45 บรรลุ  

35 กิจกรรมจดัหาอุปกรณ์ Hardware และ Robotics    80      

36 กิจกรรมพฒันาและซ่อมบ ารุง Hardware และ 
Software หอ้งปฏิบติัการระดบัประถม งบอยูส่ านกัฯ 

90   91.6 บรรลุ 
 

37 โครงการพฒันาการเรียนการสอน Computer 80   97.8 บรรลุ  

38 กิจกรรมจดัซ้ือและสร้างส่ือนวตักรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

81   95.15 บรรลุ 
 

39 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการงาน
อาชีพ ส าหรับนกัเรียน 

90   92.8  
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

40 กิจกรรมจดัซ้ือและสร้างส่ือนวตักรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐาน
อาชีพ 

90   93.14 บรรลุ 

 

41 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียน
วทิยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียน 

95   95.96 บรรลุ 
 

42 กิจกรรมจดัซ้ือและสร้างส่ือนวตักรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

87   95.38 บรรลุ 
 

43 กิจกรรมจดัซ้ือและสร้างส่ือนวตักรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(องักฤษ ) 

80   95.38 บรรลุ 

 

44 กิจกรรมจดัซ้ือและสร้างส่ือนวตักรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(จีน ) 

90   93.33 
 

บรรลุ 

 

45 3. กิจกรรมจดัซ้ือและสร้างส่ือนวตักรรมการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ญ่ีปุ่น ) 

90   86.49 บรรลุ  

46 2. กิจกรรมจดัซ้ือและสร้างส่ือนวตักรรมการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศาสนาและวฒันธรรม 

84   91.73 บรรลุ  

47 1. กิจกรรมจดัซ้ือและสร้างส่ือนวตักรรมการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

90   100 บรรลุ  

48 1.  กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนศิลปะ
ส าหรับนกัเรียน 

80   87 บรรลุ  

49 จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนสตริง 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

80   98.4 บรรลุ  

50 จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนกีตาร์คลาสสิค 
กีตาร์โฟลค ์

85   98.4 บรรลุ  



43 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

51 จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนสุนทรีดนตรี ม.
ปลาย 

80   96.48 บรรลุ  

52 จดัซ้ือส่ืออุปกรณ์ ประกอบการเรียนเปียโน 80   95.48 บรรลุ  
53 จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนดนตรีไทย   80     
54 จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนไวโอลิน 85   98.4 บรรลุ  
55 กิจกรรมจดัซ้ือและสร้างส่ือนวตักรรมการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
80   91.25 บรรลุ  

56 กิจกรรมจัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

83   92.72 บรรลุ  

57 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และ
สื่อจัดสอนหลักสูตร Cambridge  TOEFL 
IELTS และ TOEIC  2020 

    96.57 บรรลุ  

58 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียน
ห้องสมุด(กลุ่มสาระ) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

        

59  กิจกรรมจัดซื้อวารสารห้องสมุด 85   90.08 บรรลุ  

60 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองห้องสมุด         

61 กิจกรรมปรับปรุงและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้       

  

62 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์
ส านักงาน Smart English Program 90  94.6 

บรรลุ  

63 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์
ส านักงาน Smart Science Program 90   94.6 

บรรลุ  

64 กิจกรรมจัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอน Smart English Program  90   94.4 

บรรลุ  

65 กิจกรรมจัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอนSmart Science Program 90   94.6 

บรรลุ  

66 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานบริหาร
ฝ่ายกิจกรรม 

90   90.4 บรรลุ  

67 กิจกรรมจัดท าและซ่อมบ ารุงฐานผจญภัยลูกเสือ   90     
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

68 กิจกรรมซ่อมแซมและรักษาเครื่องดนตรีให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน 

90   100 
บรรลุ  

69 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องดนตรีสตริงส าหรับกิจกรรม
และการเรียนการสอน 

90   98.4 
บรรลุ  

70 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องวงดนตรีเครื่องสายสากล 90   98.4 บรรลุ  

71 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องกลุ่มงานดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตก 

90   98.4 
บรรลุ  

72 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดนตรีระดับ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

90   95.48 
บรรลุ  

73 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วงโยธวาทิต 90   96 บรรลุ  

74 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 90   98 บรรลุ  

75 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย  90     

76 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน 95   97.56 บรรลุ  
77 งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และระบบ

สาธารณูปโภค 85   93.2 
บรรลุ  

78 กิจกรรมจดัซ้ือเคร่ืองเสียงดนตรีวงดนตรีสตริง 90   100 บรรลุ  

 ค่าเฉลี่ยรวม 85.59  94.93 บรรลุ  
 
มำตรฐำนที ่2         กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 3    สริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3     ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  6   มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. การการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 84   93.8 บรรลุ  

2. การตรวจประเมินจาก  BSG     84     

3. การทบทวนแผนพฒันาการจดัการศึกษา(ปรับแผน   84     
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

4. จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์งานนโยบายและแผน    84     

5.  กำรตรวจประเมนิภำยนอกจำก สมศ.รอบ 4    90     

6.  กำรประเมนิโรงเรียนมำตรฐำนสำกลระยะที ่ 2     90     

  ค่ำเฉลีย่รวม 84   93.80  บรรลุ  

 
 
มำตรฐำนที ่2         กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3    ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 7   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. จัดสภาพแวดล้อม   สิ่งอ านวยความสะดวก 
และ ความปลอดภัย 

85   92.4 บรรลุ  

2. ปรับปรุงสระว่ายน้ า   85     
3. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและสายล่อฟ้า   85     
4. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารเรียน 85   92.8 บรรลุ  
5. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน

การสอน  
85   92 บรรลุ  

6. โครงการพัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ภายใน
โรงเรียน 

85   93.6 บรรลุ  

7. งานบ ารุงรักษาสระว่ายน้ า 85   92.4 บรรลุ  
8. โครงการ รณรงค ์ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 85   92.4 บรรลุ  
9. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   85     
10 โครงการจัดซื้อยาและอุปกรณ์ประจ าห้อง

พยาบาล 
85   95.6 บรรลุ  

11. จัดซื้อ ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์โภชนาการ 85   88 บรรลุ  
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

12 จัดซื้อ/จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  85     
13 กิจกรรมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  80     
14 กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 80   85.04 บรรลุ  
15 กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์  80     
16 กิจกรรมจัดสร้างห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์    80     
17 กิจกรรมห้องสมุดแห่งการเรียนรู้        
18  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม Smart English 
Program(Smart English)  งบอยู่ที่ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 68,000 

        

19 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม Smart English 
Program(Smart English) งบอยู่ท่ีฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 70,500 

       

  ค่ำเฉลีย่รวม 84.44            91.58  บรรลุ  
 
มำตรฐำนที ่2        กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพมีมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจข้อที่  3    ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่  8  โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับ 
                       การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กิจกรรมวเิทศสมัพนัธ์และขยายเครือข่าย   80     
2. กิจกรรม Show and Share 80   98.3 บรรลุ  
3. กิจกรรมสมัพนัธ์ชุมชนภายนอก   85     
4. กิจกรรม ACR เดิน วิง่ ป่ัน คร้ังท่ี 6 85   92.8 บรรลุ  
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5. กิจกรรม ACR Cahrity Night 30th   95     
6. กิจกรรมเยีย่มบา้นและติดตามนกัเรียน 90   96.88 บรรลุ  
7. กิจกรรมส่ือสารทาง SMS 89   89.61 บรรลุ  
8. กิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครองและนกัเรียน 89   50 ไมบ่รรลุ  
  ค่ำเฉลีย่รวม 86.6             85.52  ไม่บรรลุ  

 
มำตรฐำนที ่2        กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 4   พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญตำมวิชำชีพ 
พันธกิจข้อที่  4   ส่งเสริมครูและบุคลำกรให้มีคุณภำพด้ำนวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำยข้อที่ 9  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการสอน 
                      อย่างมีประสิทธิผล 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. งานพฒันาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน     90     
2. งานธุรการต่างชาติ 90   100 บรรลุ  
3. กิจกรรม  สรรหา วา่จา้ง บรรจุและประเมินผลการ

ปฎิบติังานบุคลากร 90   100 
บรรล ุ  

4. ตรวจสุขภาพประจ าปี  100   100 บรรลุ  
5. ของขวญัวนัเกิด  100   100 บรรลุ  
6. งานเล้ียงปีใหม่ประจ าปี  100   100 บรรลุ  
7. อาหารกลางวนั  100   100 บรรลุ  
8. เสริมสร้างก าลงัใจ 100   100 บรรล ุ  
9 ทศันศึกษาครู/เจา้หนา้ท่ี  100   100 บรรลุ  
10 เคร่ืองแบบ/ชุดกีฬา  100   100 บรรลุ  
11 ทุนบุตรครู/เจา้หนา้ท่ี  100   100 บรรลุ  
12 สวสัดิการพนกังาน  100   100 บรรลุ  
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

13 อบรมสมัมนาเปิดภาคเรียน  80   94.79 บรรล ุ  
14 อบรมสมัมนาก่อนปิดภาคเรียน   80     
15 ปฐมนิเทศครูใหม่ 2563   80     
16 สมัมนาผูร่้วมบริหารประจ าปี 80   100 บรรลุ  
17 งานบริการสู่มาตรฐานสากลธุรการ-การเงิน    80     
18 การพฒันาบุคลากรฝ่ายบริหารทัว่ไป) 80   85.71 บรรล ุ  
19 การพฒันาบุคลากร(ฝ่ายปกครอง)   80     
20 การพฒันาบุคลากรแผนกประถม 80   90.95 บรรลุ  
21 การพฒันาบุคลากรแผนกมธัยม   80   90.95 บรรลุ  
22 พฒันาครูและบุคลากร(อบรมภายนอก)   80   90.54 บรรลุ  
23 พฒันาครูศึกษาต่อประเทศอินเดีย (ทุนการศึกษา

มูลนิธิ)    80     

24 การพัฒนาบุคลากรปฐมวัย   80   90.95 บรรลุ  
25 พัฒนาครู Smart Program  80   88 บรรลุ  
26 อบรมพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ (วิชำกำร)    80     
27 ศึกษาดูงานต่างประเทศ     80     
28 ศึกษาดูงานในประเทศ  80   91.96 บรรล ุ  
29 ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท (ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ)    80     

30 เสริมสร้างครูสู่มืออาชีพสู่มาตรฐานสากล    80     
31 กิจกรรมนิเทศการสอนครูไทยและครูต่างชาติ 90   98.5 บรรลุ  
32 กิจกรรมวจิยัในชั้นเรียน 80   92.2 บรรลุ  
33 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา

(Stake Holder)       
  

34 กิจกรรมพฒันาบุคลากรฝ่าย   80     
35 กิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานฝ่ายปกครอง   95     
 

 ค่ำเฉลีย่รวม      
89.55  

            96.12  บรรลุ  
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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   

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร   80     
2. กิจกรรม Open House  80   78.2 ไมบ่รรลุ  
3. กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรCambridgeAssessment International 

Education          80   87.04 บรรล ุ  

  ค่ำเฉลีย่รวม 80 0 82.62 บรรลุ  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5   พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และ กำรวัดผล 
                      อย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล   
พันธกิจข้อที่ 5     ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ  
                       การวัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อที่ 11 จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กิจกรรมชมรมเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 88   91 บรรล ุ  
2. กิจกรรมการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร ประจ าปีการศึกษา 

2563 95   98.4 บรรลุ  

3. กิจกรรมสานสมัพนัธ์วทิย ์- ศิลป์ 89   95.84 บรรล ุ  
4. กิจกรรมประดบัเขม็นกัเรียน ม.4 89   90.03 บรรลุ  
5. กิจกรรมปัจฉิมนกัเรียน 89   95.4 บรรล ุ  
6. กิจกรรมส ารวจขอ้มูล(ระเบียนสะสม) 89   95.5 บรรล ุ  
7. กิจกรรม SDQ วดัแววการเรียนและอาชีพ   89     
8. กิจกรรม Guidance Expro   89     
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9. กิจกรรมค่ายอบรมลูกเสือ - เนตรนารี ประถมศึกษาปี
ท่ี 1 

90   96.29 บรรลุ  

10 กิจกรรมค่ายอบรมลูกเสือ - เนตรนารี ประถมศึกษาปี
ท่ี 2 

90   96 บรรล ุ  

11. กิจกรรมค่ายอบรมลูกเสือ - เนตรนารี ประถมศึกษาปี
ท่ี 3 

90   93.2 บรรลุ  

12 กิจกรรมค่ายอบรมลูกเสือ - เนตรนารี ประถมศึกษาปี
ท่ี 4 

90   91.28 บรรล ุ  

13 กิจกรรมค่ายอบรมลูกเสือ - เนตรนารี ประถมศึกษาปี
ท่ี 5  

90     

14. กิจกรรมอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่น
ใหญ่ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

90   97.81 บรรล ุ  

15 กิจกรรมอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่น
ใหญ่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

90     

16 กิจกรรมอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่น
ใหญ่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   

90     

17 กิจกรรมอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่น
ใหญ่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   

90     

18 กิจกรรมค่ายจิตสาธารณะบ าเพญ็ประโยชน์ ลูกเสือ-
เนตรนารีวสิามญั มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

90   95.28 บรรล ุ  

  ค่ำเฉลีย่รวม 89.92                      94.67  บรรลุ  
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5   พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และ กำรวัดผล 
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                     อย่ำงรอบด้ำนที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล   
พันธกิจข้อที่ 5    ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ การ 
                     วัดผลอย่างรอบ ด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าหมายขอ้ท่ี 12 มีระบบการวดัผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ค่าร้อยละตาม
โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการ

ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กิจกรรมจดัท าขอ้สอบมาตรฐาน  80     
2. กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 80   99.27 บรรลุ  
 รวมค่าเฉลี่ย 80  99.27 บรรล ุ  

 


