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 สวนที่ 2   
การพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

******* 
2.1 การบริหารจัดการศึกษา  

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา แบงโครงสรางการบริหารงานเปน  8  ฝาย ไดแก  ฝายวิชาการ  สํานักผูอํานวยการ     
ฝายกิจการนักเรียน  ฝายบริการ ฝายอาคารสถานที่  ฝายธุรการ - การเงิน  ฝายกิจกรรมพิเศษ  และฝายนักเรียนประจํา 
ผูบริหาร  ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 

2.2 ปรัชญาโรงเรียน/คําขวัญโรงเรียน/สีประจําโรงเรียน/ปณิธานของโรงเรียน/อัตลักษณโรงเรียน/เอกลักษณโรงเรียน/ 
     วิสัยทัศน โรงเรียน   
     1) ปรัชญาโรงเรียน   
            1. จุดมุงหมายของชีวิต  คือ การรูจักสัจธรรมความจริง และการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอเกิดของชีวิต 

2) มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางนําไปสูความสําเร็จ ดังคติพจนภาษาละตินของโรงเรียน  
                  ที่วา  “LABOR OMNIA VINCIT” 
     2) คําขวัญโรงเรียน  
 ความรูคูคุณธรรม นําสังคมสูความดี 
     3) สีประจําโรงเรียน   

แดง – ขาว 
     4) ปณิธานโรงเรียน  

 เราชาวอัสสัมชัญศรีราชา 
 ตองตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา 
ตองเชื่อม่ันในคุณคาและศักดิ์ศรีของคน 
ตองมุงมั่นในความเปนเลิศดานศิลปะวิทยาการ 
ตองยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม 

     5) อัตลักษณโรงเรียน  
 “ยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม” 

     6) เอกลักษณโรงเรียน  
“ภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม” 

     7) วิสัยทัศนโรงเรียน (Vision)   
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา องคกรแหงการเรียนรู บริหารดวยหลักธรรมมาภิบาล ตามจิตตารมณนักบุญหลุยส เดอ  

มงฟอรต มุงพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐานสากล 

2.3 สรุปผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2558 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 - 2559 
     (ฉบับปรับปรุง 2557)   

2.3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 1) วิสัยทัศน  (Vision)   
       ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จดัประสบการณเรียนรู เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน 
ตามศักยภาพ ดวยระบบการบริหารสูมาตรฐานสากล 

2) พันธกิจ  (Mission)   
  1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
 2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานอามณและจิตใจ 

  3. จัดกิจกรรมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานสังคม 



 36 

   4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานสติปญญา 
     5. สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   6. สงเสริมพัฒนาใหผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   7. พัฒนาสถานศึกษาใหมีแนวทางการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

   8. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   9. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
   10. (BSG.) จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม  
   11. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมใหเด็กมีภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม 
   12. สงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเนน 

 3) เปาหมาย (Goals)   
   1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
   2. เด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ 
   3. เด็กมีพัฒนาการทางดานสังคม 
   4. เด็กมีพัฒนาการทางดานสติปญญา 

   5. บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   6. ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   7. สถานศึกษามีแนวทางการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
   8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   9. สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
   10. (BSG.) เด็กยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม 
   11. สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 
   12. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น   

 4) สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2558 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 - 2559 
               (ฉบับปรับปรุง 2557) : ระดับการศึกษาปฐมวัย   

ยุทธศาตรที่ 1  ดานคุณภาพผูเรียน 
เปาหมายที่ 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย    

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหเด็ก    

รูจักการเคลื่อนไหว มีน้ําหนัก 

สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน      

1. เด็ก รอยละ 97 รูจักการเคลื่อนไหว 

- กิจกรรมแขงขันกีฬาอนุบาลภายนอก 

- กิจกรรมแขงขันกรีฑาสีอนุบาล 

98.27  
 

 

 

มีสมรรถภาพทางกายสมวัย   2. เด็ก รอยละ 97 มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑ 

มาตรฐาน  มีสมรรถภาพทางกายสมวัย 

- กิจกรรมแขงขันกีฬาอนุบาลภายนอก 

- กิจกรรมแขงขันกรีฑาสีอนุบาล 

- งานสงเสริมลักษณะอันพึงประสงค 
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหเด็ก       

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 

และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เส่ียง

ตอโรคอุบัติเหตุ และส่ิงเสพติด  

  

1. เด็ก รอยละ 97 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 

และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เส่ียงตอโรค อุบัติเหตุ 

และส่ิงเสพติด  

- งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

- กิจกรรมปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข 

- งานสงเสริมลักษณะอันพึงประสงค 

98.58 

 

  

เปาหมายที่ 2  เด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุน

ใหเด็กมีความราเริง แจมใสมี

ความรูสึกที่ดีตอตนเอง กลา

แสดงออกอยางเหมาะสม  

 

1. เด็ก รอยละ 94 มีความราเริง แจมใส มีความ 

รูสึกที่ดีตอตนเอง กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

- กิจกรรมนิทานสัมพันธ 

- กิจกรรมหองสมุด 

- กิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี 

- โครงการทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล 3 

- โครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมไทย      

- โครงการวันหรรษา 

98.01   

กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหเด็กรูจัก

ควบคุมอารมณตนเอง มีมนุษย

สัมพันธที่ดี และชื่นชม ศิลปะ 

ดนตรี การเคล่ือนไหว รักธรรม 

ชาติ ตระหนัก รูคุณคา รวม

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

1. เด็ก รอยละ 94 รูจักควบคุมอารมณตนเอง       

มีมนุษยสัมพันธที่ดี  

- โครงการประกวดมารยาทไทย 

- โครงการรักธรรมะ 

- โครงการรับวุฒิบัตรชั้นอนุบาล 3 

- กิจกรรมนิทานสัมพันธ 

- กิจกรรมหองสมุด 

- กิจกรรมแขงขันกีฬาอนุบาลภายนอก 

- กิจกรรมแขงขันกรีฑาสีอนุบาล 

- งานสงเสริมลักษณะอันพึงประสงค 

2. เด็ก รอยละ 94 ชื่นชม ศิลปะ ดนตรี การเคล่ือน 

ไหว รักธรรมชาติ ตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษ 

และพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 3  

- โครงการวันแสดงผลงานนักเรียน 

98.10 
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 - โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและอนุรักษสิ่งแวดลอม  

- โครงการรักธรรมะ 

- โครงการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมแขงขันกีฬาอนุบาลภายนอก 

- กิจกรรมแขงขันกรีฑาสีอนุบาล 

- โครงการวันหรรษา 

- งานสงเสริมลักษณะอันพึงประสงค 

   

เปาหมายที่ 3  เด็กมีพัฒนาการทางดานสังคม 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 5 ปลูกฝงใหเด็ก มี

วินัย รับผิดชอบเช่ือฟงคําส่ัง 

สอนของพอแม ครูอาจารย มี 

ความซื่อสัตยสุจริต ประหยัด 

ชวยเหลือแบงปน และกตัญู- 

กตเวทีตอผูมีพระคุณ 

 

1. เด็ก รอยละ 95 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําส่ัง

สอนของพอ แม ครู อาจารย และกตัญูกตเวที   

ตอผูมีพระคุณ 

- โครงการปลูกฝงความกตัญู 

- โครงการรักธรรมะ 

- งานสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

2. เด็ก รอยละ 95 มีความ ซื่อสัตย สุจริต ประหยัด

ชวยเหลือแบงปน 

- กิจกรรมรับวุฒิบัตรชั้นอนุบาล 3 

- กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 3 

97.60 

 

 

 

 
 

 
 

 

กลยุทธที่ 6 สงเสริม สนับสนุน 

ใหเด็กรูจักเลนและทํางาน กับ

ผูอื่นอยางมีความสุขมีความ 

รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรม 

จริยธรรม รักชาติ ศาสน กษัตริย 

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 

และศาสนกิจตามที่ตนนับถือ 

 

1. เด็ก รอยละ 98 รูจักเลน และทํางานกับผูอื่น 

อยางมีความสุข 

- โครงการวันแสดงผลงานนักเรียน 

- กิจกรรมนิทานสัมพันธ 

- โครงการวันหรรษา 

- งานสงเสริมลักษณะอันพึงประสงค 

2. เด็ก รอยละ 98 มีความรับผิดชอบตอสังคม        

มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน กษัตริย 

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนกิจ 

ตามที่ตนนับถือ 

- โครงการอนุรักษณประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

- โครงการรักธรรมะ 

- งานสงเสริมลักษณะอันพึงประสงค 

- งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

98.00  
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 3. เด็ก รอยละ 98 ไมละเลยการกระทําความดี 

เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและมีภราดร

ภาพ (BSG.) 

- โครงการของขวัญมือสอง 

   

เปาหมายที่ 4  เด็กมีพัฒนาการทางดานสติปญญา 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 7 สงเสริมใหเด็ก มี

นิสัยรักการอาน ใฝรูสมวัย รัก

การเรียนรู มีความเขาใจ ใช

ภาษาพูด และทักษะการฟง   

อาน เขียนที่ส่ือความหมายได 

เหมาะสมกับวัยและมีความคิด 

รวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่เกิด 

จากการเรียนรู   

1. เด็ก รอยละ 95 มีนิสัยรักการอาน ใฝรูสมวัย  

รักการเรียนรู มีความเขาใจ ใชภาษาพูด และ 

ทักษะการฟง อาน เขียน ที่ส่ือ ความหมายได 

เหมาะสมกับวัยและมีความคิดรวบยอดเกี่ยวสิ่ง

ตาง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู 

- กิจกรรมหองสมุด 

- กิจกรรมนิทานสัมพันธ 

- งานการเรียนการสอน  

- โครงการวันแสดงผลงานนักเรียน 

98.13 

 

  

กลยุทธที่ 8 สงเสริมใหเด็ก ใช

เทคโนโลยีในการเรียนรู ทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

และคณิตศาสตร และสามารถ

แกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

1. เด็ก รอยละ 95 ใชเทคโน โลยีในการเรียนรูทักษะ

กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

และสามารถแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

- กิจกรรมผลิตส่ือการสอน 

- โครงการจัดซื้อส่ือสําเร็จรูป 

- งานการเรียนการสอน 

- โครงการวันแสดงผลงานนักเรียน 

98.15   

กลยุทธที่ 9 สงเสริมและพัฒนา 

เด็กใหมีจินตนาการ และ ความ 

คิดสรางสรรคผานการทํางาน

ทางศิลปะ เลาเรื่อง ตัดสินใจ 

และแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

1. เด็ก รอยละ 97 มีจินตนาการ และความคิด

สรางสรรค ผานการทํางานทางศิลปะ เลาเรื่อง 

ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

- กิจกรรมนิทานสัมพันธ 

- กิจกรรมหองสมุด 

- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม  

98.41   
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ยุทธศาตรที่ 2  ดานการจัดการศึกษา 
เปาหมายที่ 5  บุคลากรปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 10 สนับสนุนให  

ครูผูสอนเขาใจปรัชญา หลักการ 

และธรรมชาติการจัดการศึกษา

ปฐมวัย และสามารถนําไปใชใน 

การจัดประสบการณการเรียนรู 

1. ครูผูสอน รอยละ 97 เขาใจ ปรัชญา หลักการ 

และธรรมชาติ การจัดการศึกษาปฐมวัย และ 

สามารถนําไปใชในการจัดประสบการณการเรียนรู 

- งานหลักสูตร 

- งานนิเทศและการเรียนการสอน 

- งานวัดและประเมินผล 

98.12   

กลยุทธที่ 11 สนับสนุนใหครู 
ผูสอนจัดทําแผนการจัดประสบ 
การณที่สอดคลองกับหลักสูตร
และจัดประสบการณ ที่หลาก 
หลาย และสอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล 

1. ครูผูสอน รอยละ 97 จัดทําแผนการจัดประสบ 
การณ ที่สอดคลองกับหลักสูตร และจัดประสบ 
การณที่หลากหลาย และสอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล 
- งานนิเทศและการเรียนการสอน 
- งานหองสมุด 
- กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนการสอน 
- กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล 3 

98.16 
 

  

กลยุทธที่ 12 สงเสริมใหครู
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 
โดยใชทักษะกระบวนการที่
หลากหลาย บริหารจัดการชั้น
เรียนในเชิงบวก 
 

1. ครูผูสอน รอยละ 96 สามารถจัดการเรียนรูโดย
ใชทักษะกระบวนการที่หลากหลาย บริหารจัดการ
ชั้นเรียนในเชิงบวก 
- กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนการสอน 
- งานสงเสริมลักษณะอันพึงประสงค 
- งานการเรียนการสอน 
- งานหองสมุด 

98.02   

กลยุทธที่ 13 สงเสริม สนับสนุน
ใหครูใชส่ือเทคโนโลยี ที่สอด 
คลองกับพัฒนาของเด็กจัด
ส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรู
ตลอดเวลา และภูมิปญญา
ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัด
ประสบการณ  
 
 

1. ครูผูสอน รอยละ 97 ใชส่ือ เทคโนโลยี ที่สอด 
คลองกับพัฒนาการของเด็ก 
- กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน 
- กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนการสอน 
- กิจกรรมนิทานสัมพันธ 
- กิจกรรมหองสมุด 
- โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงแผนกปฐมวัย 
2. ครูผูสอน รอยละ 97 จัดส่ิงแวดลอม ใหเกิดการ
เรียนรูตลอดเวลา และภูมิปญญาทองถิ่น มา
บูรณาการในการจัดประสบการณ 
- งานนิเทศและการเรียนการสอน 
- กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 3 
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

97.62   
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 14 สงเสริมให
ครูผูสอนไดรับการพัฒนาในเรื่อง 
การวัดและประเมินพัฒนาการ 
อยางหลากหลาย และสรุป
รายงานผลใหผูปกครอง 

1.ครูผูสอน รอยละ 97 ไดรับการพัฒนาในเรื่อง  
การวัดและประเมินพัฒนาการอยางหลากหลาย  
 - งานวัดและประเมินผล  
 - งานนิเทศและการเรียนการสอน 

98.27 
 

  

กลยุทธที่ 15 สงเสริมให
ครูผูสอน มีการศึกษาวิจัย และ 
พัฒนาการเรียนรูที่รับผิดชอบ 
และใชผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ 

1. ครูผูสอน รอยละ 100 มีวิจัยในชั้นเรียน 
- งานิเทศและการเรียนการสอน 
2. ครูผูสอน รอยละ 98 นําผลวิจัยในชั้นเรียนมาใช
ในการปรับการจัดประสบการณ 
- งานนิเทศและการเรียนการสอน 

99.51  
 

 
 

กลยุทธที่ 16 สงเสริม พัฒนา  
ครูใหมีวุฒิและความรู ความ 
สามารถในดานการจัด
การศึกษาปฐมวัยและจัดทําสาร
นิทัศนและนําไตรตรองเพื่อ 
ประโยชนในการพัฒนาเด็ก 
 

1. ครู รอยละ 97 มีวุฒิและความรู ความสามารถ
ในดานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
- กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- กิจกรรมจัดหาอาจารยที่ปรึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 
2. ครู รอยละ 97 จัดทําสารนิทัศน และนํามา
ไตรตรองใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก 
- กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนการสอน 
3. ครู รอยละ 97 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและ
ผูปกครอง  
- โครงการปฐมนิเทศผูปกครองใหม 
- โครงการของขวัญมือสอง 
- โครงการสายสัมพันธบานและโรงเรียน 
- กิจกรรมนิทานสัมพันธ 

98.35  

 
 

 

กลยุทธที่ 17 สงเสริมและ
พัฒนาใหครูมีความวิริยะ
อุตสาหะ มุงมั่น ใหภาระหนาที่
สําเร็จประโยชนสูงสุด ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ 
เปนแบบอยางที่ดีดวยการปฏิบัติ 
ตนตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ 

1. ครู รอยละ 98 มีความวิริยะอุตสาหะ มุงมั่นให
ภาระหนาที่สําเร็จประโยชนสูงสุด (BSG.) 
- กิจกรรมผลิตส่ือการสอน 
- งานนิเทศการเรียนการสอน 
- กิจกรรมจัดหาอาจารยที่ปรึกษา 
- กิจกรรมประเมผินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
2. ครู รอยละ 98 เปนแบบอยางที่ดีดวยการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.) 
- กิจกรรมฟนฟูจิตใจครูนับถือศาสนาตาง ๆ 
- กิจกรรมชมรมครู ผูปกครอง ศิษยเกาคาทอลิก 
- กิจกรรมบริหารโบสถประจําโรงเรียน 
 3. ครู รอยละ 98 ปฏิบัติตนตามวิชาชีพ  (BSG.) 
- กิจกรรมประเมผินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 

99.04  
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เปาหมายที่ 6  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 18 ผูบริหารเขาใจ

ปรัชญาและหลักการจัดการ 

ศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน ภาวะ 

ผูนํา มีความคิดริเริ่มที่เนนการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย ใชหลักการ

บริหารแบบมีสวนรวม และใช

ขอมูลผลการประเมินผล หรือ

การวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน

วิชาการและการจัดการ  

1. ผูบริหาร รอยละ 98 ปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

- งานนโยบายและแผน 

- กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและ

บุคลากร 

- กิจกรรมประชุมครูประจําเดือน 

- กิจกรรมประชุมครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

- กิจกรรมใหขวัญและกําลังใจ 

2. เด็ก ผูปกครองและชุมชน รอยละ 95 พึงพอใจ

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา (Stakeholder) 

97.27 

 

  
 

 

กลยุทธที่ 19 ผูบริหารพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่ 

กําหนดในดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงาน 

บุคคล และการบริหารทั่วไป 

1. ผูบริหาร สามารถบริหารจัดการใหบรรลุเปา 

หมายตามที่กําหนดในดานวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป      

รอยละ 98 

- งานงบประมาณ 

- งานตรวจสอบ 

- กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและ

บุคลากร 

98.67   

กลยุทธที่ 20 ผูบริหารสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพ บุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพใหคําแนะนํา

ปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจ

ใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา  

1. ผูบริหาร สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพ ใหคําแนะนําปรึกษาทาง 

วิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัย 

เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา รอยละ 98 

- งานนิเทศการเรียนการสอน 

 

99.02   
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 21 สงเสริมใหผู 

บริหารนําระบบประกันคุณภาพ 

ภายในตามกฎกระทรวง เพื่อ

เปนสวนหนึ่งของการบริหาร

จัดการ มีความวิริยะอุตสาหะ 

มุงมั่นในภาระหนาที่ของสถาน 

ศึกษา ไดสําเร็จประโยชนสูงสุด

แนวแนในอุดมการณและปฏิบัติ

ตนตามกฎบัตรการศึกษามง

ฟอรต ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

ธรรมมาชนที่ดี ดวยการปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมของศาสนาที่

ตนนับถือ  

1. ผูบริหาร รอยละ 97 แนวแน ในอุดมการณและ

ปฏิบัติตนตามกฎบัตรการศึกษามงฟอรต (BSG.) 

- งานบริหารแผนกปฐมวัย 

- งานบริหารโบสถประจําโรงเรียน 

- กิจกรรมชมรมครู ผูปกครอง และศิษยเกา

คาทอลิก 

2. ผูบริหาร รอยละ 97 มีความวิริรยะอุตสาหะ 

มุงมั่นในภาระหนาที่ของสถานศึกษาไดสําเร็จ

ประโยชนสูงสุด (BSG.) 

- งานนโยบายและแผน 

3. ผูบริหาร รอยละ 97 ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

ธรรมมาชนที่ดีดวยการปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG.) 

- งานบริหารโบสถประจําโรงเรียน 

- กิจกรรมชมรมครู ผูปกครอง และศิษยเกา

คาทอลิก 

4. ผูบริหาร รอยละ 97 นําระบบประกันคุณภาพ

ภายในตามกฎกระทรวงเปนสวนหนึ่งของการ

บริหารจัดการ (BSG.) 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน / 

ภายนอก 

98.11 

 

 

 

 
 

 

 

กลยุทธที่ 22 ผูบริหารยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัด

การศึกษา  
 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการงบประมาณที่

คุมคาและเปนระบบ รอยละ 98 

- งานการเงิน 

- งานงบประมาณ 

2. สถานศึกษามีการตรวจสอบที่โปรงใส รอยละ 98 

- งานการเงิน 

- งานตรวจสอบ 

98.00  
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เปาหมายที่ 7  สถานศึกษามีแนวทางการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 23 พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถาน 
ศึกษา และนําสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร รอยละ 100 
- งานหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  
รอยละ 97  
- กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการเรียนการสอน 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

98.72  
 

 

 

กลยุทธที่ 24 เสริมสรางระบบ
และกลไกใหผูมีสวนรวมและ  
จัดกิจกรรมเสริมสรางความ  
ตระหนักและความเขาใจหลัก 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนัก
และความเขาใจหลักการ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
รอยละ 98 
- งานบริหารแผนกปฐมวัย 
- งานการเรียนการสอน 
- งานกีฬา 
- งานกิจกรรม  
- กิจกรรมประเมนิผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 

98.42   

กลยุทธที่ 25 จัดใหมีส่ิงอํานวย
ความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็ก
อยางรอบดานและตอบสนอง
ความตองการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน 
 

1. สถานศึกษาจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก  
รอยละ 97  
- กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑของใชสํานักงาน 
- กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณการเรียน 
- กิจกรรมผลิตส่ือการสอน 
- งานหองสมุด 
- กิจกรรมดูแลความสะอาดและวัสดุส้ินเปลือง 
- กิจกรรมดูแลรักษาภูมิทัศน 
- กิจกรรมซอมบํารุง ตอเติม ตกแตงอาคารสถานที่ 
- กิจกรรมซอมบํารุงระบบไฟฟาและโทรศัพท 
- กิจกรรมซอมบํารุงระบบประปา 
- กิจกรรมซอมบํารุงระบบความเย็น 
- โครงการซอมรอยร่ัวอาคารตาง ๆ 
2. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมตามกฎบัตร
การศึกษามงฟอรต รอยละ 97 (BSG.) 
- งานสิ่งแวดลอม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานซอมบํารุง 

98.06 
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เปาหมายที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 26 จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและติดตาม

การดําเนินงานตามแผนฯ ที่มุง

คุณภาพตามมาตรฐานการ 

ศึกษา ของสถานศึกษา   

 

1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนคุณภาพ

การศึกษา และติดตามการดําเนินงานตามแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา รอยละ 97 

- กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 2557) 

- กิจกรรมกํากับติดตามใหแตละฝายดําเนินการ

ตามแผน 

2. นําผลการประเมินคุณภาพภายในไปวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา รอยละ 97 

- กิจกรรมประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของแตละฝาย 

97.78 

 

 

 

 

 
 

 

 

กลยุทธที่ 27 สงเสริมและ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในตามาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
 

1. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา รอยละ 97 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน / 

ภายนอก 

2. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย รอยละ 97  

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

3. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําป ที่เปน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน รอยละ 97  

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

4. สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตาม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต

คาเบรียลแหงประเทศไทย รอยละ 97 (BSG.) 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา  

98.93 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

กลยุทธที่ 28 พัฒนาการจัด 

ระบบขอมูลสารสนเทศ และใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

1. สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช 

สารสนเทศในการบริหารจัดการ รอยละ 97 

- งานสารสนเทศ 

97.00   
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ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

เปาหมายที่ 9  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 29 สงเสริมและ  

พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายใน 

และภายนอกสถานศึกษา ใหมี 

การพัฒนาการเรียนรูของเด็ก 

และบุคลากรในสถานศึกษา 

 

 

1. สถานศึกษามีการสราง และพัฒนาแหลง

เรียนรูภายในสถานศึกษา รอยละ 97 

- กิจกรรมดูแลความสะอาดและวัสดุส้ินเปลือง 

- กิจกรรมดูแลรักษาภูมิทัศน  
- กิจกรรมซอมบํารุง ตอเติม ตกแตงอาคารสถานที่ 

- โครงการซอมรอยร่ัวอาคารตางๆ 

2. สถานศึกษาใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้ง

ภายในและภายนอก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่

เกี่ยวของ รอยละ 97 
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

- กิจกรรมนิทานสัมพันธ 

- กิจกรรมหองสมุด 

- โครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมไทย 

3. สถานศึกษาสรางกลไกล โครงสรางและวิธีการ

ตาง ๆ  ในกระบวนการศึกษาเพื่อผนึกกําลัง 

เชื่อมโยง และสงเสริมการดําเนินงานและการ

พัฒนารวมกับบุคคล และองคกรตาง ๆ  ตลอด 

จนใหการสนับสนุนตอบรรดาผูดอยโอกาสตาง ๆ  

รอยละ 97 (BSG.) 

- กิจกรรมทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห 

- กิจกรรมทุนการศึกษานักเรียนในความอุปการะ 

- กิจกรรมทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ 

- งานประสานสมาคมผูปกครองและครูและ

สมาคมศิษยเกาฯ 

4. สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางาน

ใด ๆ กับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการตาง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนต

คาเบรียลแหงประเทศไทย รอยละ 97 (BSG.) 

98.94 
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานนโยบายและแผน 

- งานการเงิน 

- งานหลักสูตร 

- งานนิเทศการเรียนการสอน 

- งานวิจัย และพัฒนา 

- งานอภิบาลและอาสาพัฒนา 

   

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

เปาหมายที่ 10 (BSG.) เด็ก “ยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม”    

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 30 สงเสริมใหเด็ก

ยึดมั่นสัจธรรม  

1. เด็ก รอยละ 98 ที่แสวงหาและรูจักสัจธรรม 

- กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปด – ปด ปการศึกษา 

2. เด็ก รอยละ 98 เขาถึงและปฏิบัติตามสัจธรรม

อยางตอเนื่อง 

- กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส มารีย เดอ 

มงฟอรต 

- โครงการปฐมนิเทศผูปกครองใหม 

3. เด็ก รอยละ 98 เห็นคุณคาสัจธรรม 

- โครงการสายสัมพันธบานกับโรงเรียน 

98.89  
 

 

 

 
 

กลยุทธที่ 31 สงเสริมใหเด็กมี

วิริยะอุตสาหะ 

1. ผูเรียน รอยละ 91 ตั้งใจ และรับผิดชอบใน

หนาที่การงาน 

- งานการเรียนการสอน 

- กิจกรรมแขงขันกรีฑาอนุบาลโรงเรียนเอกชน

อําเภอศรีราชา 

2. ผูเรียน รอยละ 91 ทํางานดวยความเพียร 

อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

- กิจกรรมแขงขันกรีฑาอนุบาล 

3. ผูเรียน รอยละ 91 กลาเผชิญปญหาและ

อุปสรรคในการทํางาน 

- กิจกรรมหองสมุด 

98.40 
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 32 สงเสริมใหเด็ก

รับผิดชอบตอสังคม 

1. ผูเรียน รอยละ 97 มีความรับผิดชอบตอการ

พัฒนาตนเองชุมชนและสังคม 

- งานกิจกรรม 

- กิจกรรมสงเสริมลักษณะอันพึงประสงค 

2. ผูเรียน รอยละ 97 ที่เคารพในสิทธิเสรีภาพของ

ตนเองและผูอื่น 

- โครงการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

3. ผูเรียน รอยละ 97 ที่มีความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

- โครงการวันหรรษา 

98.11 

 

 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  ดานมาตรการสงเสริม 

เปาหมายที่ 11  สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 33 สนับสนุน ใหจัด

โครงการกิจกรรมที่สงเสริม   

ใหผูเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน 

ปรัชญา และจุดเนนของ 

สถานศึกษา 
  

1. สถานศึกษาสนับสนุนโครงการ กิจกรรมที่

สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน ปรัชญา   

และจุดเนนของสถานศึกษา รอยละ 94 

2. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย  

รอยละ 94 

- กิจกรรมรับวุฒิบัตรชั้นอนุบาล 3 

- โครงการแสดงผลงานของนักเรียนอนบุาล 

- กิจกรรมนิทานสัมพันธ 

- กิจกรรมหองสมุด 

- โครงการปลูกฝงความกตัญู 

- โครงการรักธรรมะ 

- โครงการสายสัมพันธบานกับโรงเรียน 

- โครงการบานวิทยาศาสตรนอย 

98.30   
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เปาหมายที่ 12  สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหมีผลการ 
                     ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 34 สนับสนุน  

เสริมสราง จัดกิจกรรมใหผลการ

ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

ของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

1. สถานศึกษาสนับสนุน เสริมสรางจัดกิจกรรม

ใหผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของการ

จัดการศึกษาปฐมวัย รอยละ 94 

2. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย  

รอยละ 94 

- งานการเรียนการสอนแผนกปฐมวัย 

- งานกิจกรรมแผนกปฐมวัย 

98.30   

5. สรุปผลการใชแผนปฏบัิติการประจาํป 2558  (ระดับการศึกษาปฐมวัย)   

           ระดับการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2558  มีการทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จํานวน 30 รายการ  นําไป 

          ปฏิบัติ 30 รายการ  อยางนอยรอยละ 97 และรายงานผลการดําเนินงาน  คิดเปนรอยละ 100  สูงกวาตัวชี้วัด 

           ความสําเร็จ 
  -  บรรลุตัวชี้วัดตามแผน จํานวน  30 รายการ         คิดเปนรอยละ   100 

  -  ไมบรรลุตัวชี้วัดตามแผน จํานวน    - รายการ        คิดเปนรอยละ     - 
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2.3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา : มัธยมศึกษา)  
        1) วิสัยทัศน  (Vision)   

   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มุงพัฒนาผูเรียนแบบยั่งยืน มีสุนทรียภาพทางดนตรี

และกีฬา เปนผูนําการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดวยระบบการบริหารสูมาตรฐานสากล 
                   2) พันธกิจ  (Mission)   

1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

  2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

  3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง 

                                อยางตอเนื่อง 

  4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา 

              ไดอยางมีสติสมเหตุผล 

             5. พัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

  6. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รัการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี  

                                เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  

  7. สงเสริมและพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  8. สงเสริมพัฒนาใหผูบริหารปฏิบิตงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  9. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ 

                                อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

                    ผูเรียนอยางรอบดาน 

11. สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม 

      ศักยภาพ 

  12. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน 

                                  กฎกระทรวง 

13. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

14. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน ยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม (BSG.) 

  15. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิกจกรรมใหผูเรียนมีภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม 

  16. สงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเนน  
        3) เปาหมาย  (Goals)   

1. ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 4. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

5. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

  6. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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8. ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ 

                                เกิดประสิทธิผล 

10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

  11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

13. สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรยีนรู    

14. (BSG.) อัตลักษณการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คือ “ยึดมั่น 

                                     สัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม” 

15. สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด 

16. สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสงผลใหมีระดับ 

      คุณภาพสูงขึ้น 

 4) สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2558 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 - 2559 
               (ฉบับปรับปรุง 2557) : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา : มัธยมศึกษา) 

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานคุณภาพศิษย 

เปาหมายที่ 1  ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมให ผูเรียน

รูจักดูแลสุขภาพตนเอง มีน้ําหนัก

สวนสูง มีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑมาตรฐาน ปลอดส่ิง

เสพติด หางไกลอบายมุข และมี

บุคลิกภาพที่ดี  

 

1. ผูเรียน รอยละ 96 รูจักดูแลสุขภาพตนเอง      

มีน้ําหนัก สวนสูง มีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑมาตรฐาน 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป 

- กิจกรรมเผยแพรความรูทางสุขภาพ 

- โครงการลดโรคอวน 

- โครงการคายฝกสมรรถภาพทางกายนักเรียน 

ชั้น ม.4 

- โครงการประกวดสุขภาพดีเดน 

- โครงการประเมินสุขโภชนาการนักเรียน 

2. ผูเรียน รอยละ 98 ปลอดส่ิงเสพติด หางไกล

อบายมุข และมีบุคลิกภาพที่ดี  

- โครงการ To Be NUMBER ONE ACS CLUB 
- กิจกรรมสัปดาหตอตานสิ่งเสพติดและอบายมขุ 

- กิจกรรมปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข 

- โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 

96.37 
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 - โครงการเสริมสรางคานิยมหลักของคนไทย     

12 ประการ 

- โครงการ Smart girls 

- โครงการคนดีศรีอัสสัม 

- โครงการเสริมสรางความสัมพันธ 

- งานระเบียบวินัย 

- งานคณะกรรมการนักเรียน 

- งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

- งานลูกเสือเขาคายพักแรม 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

   

กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุน  

ใหผูเรียนกลาแสดงออกอยาง 

เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี   

และใหเกียรติผูอื่น พัฒนาทักษะ

ดานศิลปะดนตรี/นาฎศิลป กีฬา 

และมีความเปนผูนํา  

 

1. ผูเรียน รอยละ 97 มีความมั่นใจ กลาแสดงออก

อยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี และใหเกียรติ

ผูอื่น   

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานลูกเสือเขาคายพักแรม 

- โครงการคายวิชาการแตละระดับช้ัน 

- โครงการทัศนศึกษาแตละระดับช้ัน 

- โครงการสงเสริมการเลน Stack 

- โครงการวันสุนทรภู 

- โครงการสงเสริมการเลนหมากลอม A-MATH 

- โครงการเพลินธรรมนําปญญา 

- โครงการประกวดวาดภาพระบายสี 

- โครงการประกวดดนตรีและการแสดงภายใน 

- โครงการจัดนิทรรศการศิลปะ  

- โครงการ ACS iCamp’15 

- โครงการพัฒนาสงเสริมภาษาตางประเทศ     

English day  

- โครงการปจฉิมนิเทศ 

- โครงการสงเสริมทักษะความสามารถและการ

แสดงออกนักเรียน MLP 

- โครงการคายบูรณาการ 

- โครงการนองสงพี่ 

98.35 
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 2. ผูเรียน รอยละ 97 สรางผลงานจากการเขารวม

กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฎ ศิลป กีฬา และมี 

ความเปนผูนํา 

- โครงการประกวดวาดภาพระบายสี 

- โครงการประกวดดนตรีและการแสดงภายใน 

- โครงการจัดนิทรรศการศิลปะ 

- งานศูนยดนตรี 
- โครงการจัดแสดงคอนเสิรตประจําปการศึกษา 2558 

- กิจกรรมจัดการเรียนการสอนดนตรีในและนอกเวลา 

- งานสงเสริมนักเรียนมีผลงานดีเดน 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

- โครงการคัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ 

- โครงการพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดน 

   

เปาหมายที่ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 3 ปลูกฝงและสราง

จิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมอันพึง

ประสงคตามหลักสูตร 

1. ผูเรียน รอยละ 98 มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

- งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

- งานระเบียบวินัยนักเรียน 

- งานสงเสริมนักเรียนมีผลงานดีเดน 

- โครงการลานคนเกงเรียนเลนอยางสรางสรรค 

- โครงการคายปรับพฤติกรรม 

- โครงการปจฉิมนิเทศ 

- โครงการลูกเสือเขาคายพักแรม 

- โครงการตึกนี้ดีมีวินัยใสใจความสะอาด 

- โครงการปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข 

- โครงการสัปดาหตอตานยาเสพติดและอบายมุข 

- โครงการรูเทาทันภัยเงียบจากเทคโนโลยี 

- โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 

98.69   
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 - โครงการเสริมสรางคานิยาหลักของคนไทย12 
ประการ 
- โครงการเครือขายครู ผูปกครองจดัระเบียบนักเรียน 

   

กลยุทธที่ 4 ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกใหผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่น
และกตัญูกตเวที ตอผูมี 
พระคุณ   

1. ผูเรียน รอยละ 99 เอื้ออาทรผูอื่น และกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ   
- งานระเบียบวินัย 
- โครงการวันสถาปนานักบุญหลุยส มารีย เดอ 
มงฟอรต 
- โครงการวันอัสสัมชัญ และเทิดเกียรติแม
พระอัสสัมชัญ 
- โครงการวันเทโอฟานรําลึก 
- โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม 
- โครงการการแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
- โครงการนองสงพี่ 
- โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
- โครงการวันคริสตมาสครูและครอบครัวครู 
- โครงการบําเพ็ญประโยชน 

99.02   

กลยุทธที่ 5 ปลูกฝงและ สราง
จิตสํานึกใหผูเรียนมีความรับผิด 
ชอบตอสังคม ยอมรับ ความคิด 
และวัฒนธรรมที่แตกตาง 
ตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอมตามแนว 
วิถีจิตของนักบุญหลุยส เพื่อการ
เปล่ียนแปลงในสังคม 

1. ผูเรียน รอยละ 97 มีความรับผิดชอบตอสังคม 
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ และพัฒนา 
ส่ิงแวดลอม 
- โครงการคายวิชาการ 
- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการ Gifted เรียนรูนอกสถานที่ 
- โครงการคายธรรมชาติศึกษา ธรณีวิทยา และ
ดาราศาสตร 
- โครงการอัสสัมชัญศรีราชารักษปาชายเลน 
- โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
2. ผูเรียน รอยละ 98 ยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกตาง 
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- โครงการเทศกาลตรุษจีน 
- โครงการฟนฟูจติใจนักเรียนคาทอลิกและอิสลาม 

97.62  
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 3. ผูเรียน รอยละ 98 จัด / เขารวมกิจกรรมตาง ๆ  

กับชุมชนจนเกิดเปนผลดี / แบบอยางในองคกร / 

ชุมชน 

- โครงการ To Be Number One Club 

- โครงการแหเทียนทําบุญเขาพรรษา 

- โครงการสงเสริมชมรมครู ผูปกครอง และศิษย

เกาคาทอลิก 

- โครงการเดินวิ่งการกุศล (ประถมตน) 
- โครงการเดินวิ่งการกุศลเทิดเกียรติในหลวง ป.4 -ม.6 

- โครงการคัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ 

- กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม 
- โครงการศูนยฝกบาสเก็ตบอลเด็กและเยาวชนชุมชน 

   

เปาหมายที่ 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 6 สงเสริมผูเรียนใหมี

นิสัยรักการอานและแสวงหา 

ความรูดวยตนเอง  

 

1. ผูเรียน รอยละ 97 มีนิสัยรักการอานและแสวง 

หาความรูดวยตนเอง 

- โครงการคายวิชาการ 

- โครงการทัศนศึกษา 

- โครงการคณิตคิดเร็ว 

- โครงการคณิตศาสตรสัญจร 

- โครงการอาน คิดวิเคราะห เขียน   

- กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 

- กิจกรรมบรรณารักษอาสา 
- โครงการหนังสือมือสองเพ่ือพ่ีและนองแบงปนกันอาน 

- โครงการสอนเสริมความรูนักเรียนเพื่อเตรียม

ความพรอมสูสนาม O-NET 

97.83   

กลยุทธที่ 7 สงเสริมใหผูเรียน   

มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 

เขียน และเรียนรูรวมกันเปนกลุม 

เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

 

1. ผูเรียน รอยละ 97 มีทักษะในการอาน ฟง ดู     

พูด เขียน และเรียนรูรวมกันเปนกลุม เพื่อคนควา

หาความรูเพิ่มเติม 

- โครงการอาน คิดวิเคราะห เขียน   

- กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 

- กิจกรรมบรรณารักษอาสา 

98.20   
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 - โครงการคายวิชาการ 
- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการอบรมการสอนแบบ Project based 
Learning 
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูการ
ประเมินสูมาตรฐานสากล 
- โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 
- โครงการคายธรรมชาติศึกษา ธรณีวิทยา และ
ดาราศาสตร 

   

กลยุทธที่ 8 สงเสริมให ผูเรียน
ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 
 

1. ผูเรียน รอยละ 98 สามารถใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรู และนําเสนอผลงาน 
- งานกลุมสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- งานศูนยเทคโนโลยี 
- งานโสตทัศนูปกรณ 
- งานนิเทศและการเรียนการสอน 
- โครงการจัดซื้อส่ือ อุปกรณเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู หอง Learning Centre 

98.11  
 
 

 

กลยุทธที่ 9 ใฝรูแสวงหาความ
เชื่อคานิยม วิถีชีวิตและนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มี
วิจารณญาณในการแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมอยางฉันทมิตร 
 

1. ผูเรียน รอยละ  97 แสวงหา / เขารวมและนํา
คานิยม วัฒนธรรมที่หลากหลายมาประยุกตใช  
ในชีวิตประจําวัน 
- โครงการวันสุนทรภู 
- กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน  
- กิจกรรม ACS Christmas Fair 2015 
- กิจกรรมพิธีไหวครู 
- โครงการแหเทียนทําบุญเขาพรรษา 
- โครงการจริยธรรมและสอนคําสอนศาสนาตาง ๆ 
- โครงการสงเสริมชมรมครู ผูปกครอง และ       
ศิษยเกาคาทอลิก  
- โครงการคายวิชาการ 
- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ 
- โครงการสัมผัสสถาบันการศึกษาและอาชีพที่สนใจ 
- โครงการมฝกฝนทักษะและประสบการณ
นักเรียน MLP/SEP 
- โครงการคายบูรณาการ (Integrated Camp) 
- โครงการนองสงพี่ 

97.31  
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เปาหมายที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรคตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 10 สงเสริมและ

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการ

คิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค 

ตัดสินใจ แกปญหาไดอยาง 

เหมาะสม รูทันฉลาดเลือกและ

สามารถประยุกตใชส่ือและสาร 

รวมทั้งเทคโนโลยีและครือขาย

ทางสังคม 

 

1. ผูเรียน รอยละ 97 มีทักษะในการคิดอยางเปน

ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

- โครงการอาน คิดวิเคราะห เขียน   

- โครงการคายวิชาการ 

- โครงการทัศนศึกษา 

- โครงการมฝกฝนทักษะและประสบการณ

นักเรียน MLP/SEP 

- โครงการทดสอบความรูความสามารถทาง

วิชาการ 

- โครงการอบรมการสอนแบบ Project based 

Learning 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูการ

ประเมินสูมาตฐานสากล 

- โครงการแสดงออกของนักเรียน  MLP 

- โครงการคายบูรณาการ (Integrated Camp) 

2. ผูเรียน รอยละ 97 สรางสรรคผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

- โครงการวันรับรางวัลเรียนดี 

- โครงการคายวิชาการ 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 

- โครงการคายธรรมชาติศึกษา ธรณีวิทยา และ

ดาราศาสตร 

- โครงการอัสสัมชัญกาวนําสูประชาคมอาเซียน 

- โครงการประกวดวาดภาพระบายสี 

- โครงการประกวดดนตรีและการแสดงภายใน 

- โครงการจัดนิทรรศการศิลปะ 

- โครงการ ACS  iCamp '15 

- โครงการอบรมการสอนแบบ Project based 

Learning 

- โครงการแสดงออกของนักเรียน  MLP 

- โครงการคายบูรณาการ (Integrated Camp) 

98.50  
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เปาหมายที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 11 พัฒนผูเรียนให    

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        

แตละกลุมสาระฯ ผลประเมิน 

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

ผลประเมินการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน และผลการทดสอบ

ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นกัเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปที่ 1-6 เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.75 รอยละ 84 

86.50  
 

 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นกัเรียนชั้นมธัยม 

ศึกษาปที่ 1-3 เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50 รอยละ 84 

65.89   

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นกัเรียนชั้นมธัยม 

ศึกษาปที่ 4-6 เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 รอยละ 84 

86.61   

4. นักเรียน รอยละ 94 มีผลประเมินผานสมรรถนะ

สําคัญตามหลักสูตร 

89.33   

 
 

5. นักเรียน รอยละ 94 มีผลประ เมินผานการอาน 

คิด วิเคราะห และเขียน ระดับดีขึ้นไป 

94.24   

6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบ

ระดับชาติสูงกวาขีดจํากัดลาง รอยละ 57 

67.80   

7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการทดสอบ

ระดับชาติสูงกวาขีดจํากัดลาง รอยละ 57 

55.61   

8. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบ

ระดับชาติ สูงกวาขีดจํากัดลาง รอยละ 57 

38.76   

กลยุทธที่ 12 ผูเรียนสามารถ 

ใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้ง

ภาษาไทยและภาษาตาง 

ประเทศ 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาตางประเทศ 

1.1 ภาษาอังกฤษ  

1.2 ภาษาอื่น ๆ ไดแก ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุน / 

ภาษาอื่น ๆ เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50 รอยละ 72 

2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาไทย เกรดเฉลี่ย

ไมต่ํากวา 2.50 รอยละ 73 

 

76.16 

81.26 

 

82.67 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

เปาหมายที่ 6  ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 13 สงเสริมและ 

สนับสนุนผูเรียนใหมีผลงาน

อยางหลากหลายตามความ  

ถนัด และความสนใจ สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นได และมี   

เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

1. ผูเรียน รอยละ 98 มีผลงานอยางหลากหลาย

ตามความถนัด และความสนใจ สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

- โครงการคายวิชาการ 

- โครงการทัศนศึกษา 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

98.32 
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 - งานแนะแนว 
- โครงการสัมผัสอาชีพและสถาบนัการศึกษาที่สนใจ 

- โครงการเทศกาลตรุษจีน 

- โครงการบรรณารักษอาสา 

- โครงการลูกเสือเขาคายพักแรม 

- โครงการเสริมสรางความสัมพันธ 

- โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจและ

ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และกฎจราจร 

 
  

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานคุณภาพครู – อาจารย 

เปาหมายที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 14 สนับสนุนใหครู 

มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ

ผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

1. ครู รอยละ 99 มีความรูความเขาใจเปาหมาย

คุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร  

- งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2. ครู รอยละ 99 กําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 

ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

- งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

- งานนิเทศ 

- งานระเบียบวินัยนักเรียน 

- งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

- โครงการคายวิชาการ 

- โครงการทัศนศึกษา 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- โครงการคายบูรณาการ (Integrated Camp) 

- โครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการ (MLP) 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการนิเทศ 

- โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการงานนิเทศ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคลและการออกแบบกระบวน 

การเรียนรูดวยกระบวนการ  GPAS 5 STEP 

99.06   

 

 

 

 

 

 

 



 60 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 15 สนับสนุนใหครู

วางแผนการจัดการเรียนรู  โดย

ใชกระบวนการที่หลากหลาย 

เพื่อนําผูเรียนปสูเปาหมาย 
 
 

1. ครูผูสอน รอยละ 98 สามารถวางแผนการจัด 

การเรียนรู วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใช

ขอมูลในการวางแผน 

- งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

- งานนิเทศ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณการเรียนการสอน 

- งานแนะแนว 

- งานวิจัยและพัฒนา 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- โครงการจัดซื้อส่ือ อุปกรณเทคโนโลยี 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคลและการออกแบบกระบวน 

การเรียนรูดวยกระบวนการ  GPAS 5 STEP 

98.63     

กลยุทธที่ 16 สงเสริมใหครู       

ไดรับกรเพิ่มพูนความรู/ประสบ 

การณ การศึกษาวิจัย และใชส่ือ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท

และภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการ

ในการจัดการเรียนรู  

 

1. ครูผูสอน รอยละ 98 มีการนําวิจัยในชั้นเรียน 

มาพัฒนาการเรียนการสอน  

- งานวิจัยและพัฒนา 

2. ครูผูสอน รอยละ 98 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางเปดภาคเรียนและปดภาคเรียน อยางนอย 

50 ชั่วโมง / ป / คน 

- กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 

3. ครูผูสอน รอยละ 98 มีการใชส่ือ เทคโนโลยี     

ที่เหมาะสมกับบริบท และภมิูปญญาทองถิ่นมา 

บูรณาการในการจัดการเรียนรู 

- งานนิเทศ (ครูใชส่ือและเทคโนโลยี) 

- โครงการอบรมการสอนแบบ Project based 

Learning 

- โครงการ ACS iCamp '15 

- โครงการซอมบํารุงส่ือ อุปกรณเทคโนโลยี 

- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู หอง Learning 

Centre 

99.18    
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 17 สงเสริมใหครูได 

รับการพัฒนาในเรื่องการวัด และ

ประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อ

มุงเนนการพัฒนาผูเรียน และ 

การใหคําแนะนําคําปรึกษา และ

แกไขปญหาผูเรียนทั้งดานการ

เรียนและคุณภาพชีวิต 

1. ครูผูสอน รอยละ 98 ไดรับการพัฒนาในเรื่อง

การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  

- งานวัดและประเมินผล 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคลและการออกแบบกระบวน 

การเรียนรูดวยกระบวนการ  GPAS 5 STEP 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูการ

ประเมินสูมาตฐานสากล 

2. ครูผูสอน รอยละ 94 ใหคําแนะนํา คําปรึกษา 
และแกไขปญหาผูเรียนทั้งดานการเรียนและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการจัดหาอาจารยที่ปรึกษา 

- งานแนะแนว 

- งานระเบียบวินัยนักเรียน 

98.36 

 

 
 

 

 

กลยุทธที่ 18 สงเสริมใหครู

ประพฤติตน ปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีของสถานศึกษา 

 

1. ครูผูสอน รอยละ 81 เปนคนดีมีความสามารถ 

- กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดน 

- โครงการสงครูเขาประกวดผลงานดีเดน 

2. ครูผูสอน รอยละ 57 พัฒนาการของคะแนน 

O-NET 8 กลุมสาระการเรียนรู จาก ทศท. รับรอง 

รอยละ 57  

- ผลการทดสอบระดับชาติ สูงกวาขีดจํากัดลาง  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 57 
- ผลการทดสอบระดับชาติ สูงกวาขีดจํากัดลาง  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  รอยละ 57 

- ผลการทดสอบระดับชาติ สูงกวาขีดจํากัดลาง   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 57 

92.61    
 

 

 

กลยุทธที่ 19 สนับสนุน ใหครู

จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่

ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
 

1. ครูผูสอน รอยละ 93 จัดการเรียนการสอนตาม

วิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

- งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

- งานขอมูลและสถิติ 

- กิจกรรมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

- กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและ 

บุคลากร 

99.70   
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 20 สนับสนุนครู

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ มีความวิริยะ อุตสาหะ 

มุงมั่นใหภาระหนาที่สําเร็จ

ประโยชนสูงสุด และเปน

แบบอยางธรรรมาชนที่ดี 
 

1. ครูผูสอน รอยละ 98 มีความวิริยะ อุตสาหะ 

มุงมั่นใหภาระหนาที่สําเร็จประโยชนสูงสุด 

- งานขอมูลและสถิติ 
- กิจกรรมประเมนิผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 

2. ครู รอยละ 98 เปนแบบอยางที่ดีดวยการปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
- กิจกรรมประเมนิผลการปฏิบัติงานครู และบุคลากร 

- โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดน 

- โครงการสงครูเขาประกวดผลงานดีเดน 

- โครงการกลุมคาทอลิก 
- โครงการพัฒนาบุคลากรงาน อภิบาลและครูคําสอน 

- โครงการบริหารโบสถประจําโรงเรียน 

- โครงการชมรมครูนับถือศาสนาตาง ๆ 

3. ครู รอยละ 98 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
- กิจกรรมประเมนิผลการปฏิบัติงานครู และบุคลากร 

- โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดน 

- โครงการสงครูเขาประกวดผลงานดีเดน 

99.46 

 

 

 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

เปาหมายที่ 8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 21 ผูบริหาร พัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

มีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และมี

ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา

ผูเรียน 

1. ผูบริหาร รอยละ 97 มีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา    

และมีความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 

- งานนโยบายและแผน 

- กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและ

บุคลากร 

- กิจกรรมประชุมครูประจําเดือน 

- กิจกรรมประชุมครูคณะกรรมการบริหาร 

โรงเรียน 

- กิจกรรมใหขวัญและกําลังใจ 

98.91      
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 22 ผูบริหาร  สงเสริม

หลัการบริหารแบบมีสวนรวม

และใชขอมูลการประเมิน หรือ

ผลการวิจัยของผูเกี่ยวของตอ

การจัดการศึกษาเปนฐานคิด   

ทั้งดานวิชาการและการจัดการ 

 

1. ผูบริหาร รอยละ 97 ใชหลักบริหารแบบมีสวน

รวมและใชขอมูลการประเมินหรือผลการวิจัยของ

ผูเกี่ยวของตอการจัดการศึกษาเปนฐานคิดทั้ง

ดานวิชาการและการจัดการ 

- งานนโยบายและแผน 

- กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและ

บุคลากร 

- กิจกรรมประชุมครูประจําเดือน 

- กิจกรรมประชุมครูคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน 

- กิจกรรมใหขวัญและกําลังใจ 

2. นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน รอยละ 94 พึงพอใจ

ผลการบริหารจัดการศึกษา 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา (Stakeholder) 

96.71    

 

 

 

  
 

 

 

 
 

กลยุทธที่ 23 ผูบริหารสามารถ 

บริหารจัดการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ 

 

1. การดําเนินการของผูอํานวยการ รอยละ 97 

- งานงบประมาณ 

- งานตรวจสอบ 

- กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานครูและ

บุคลากร 

2. การบริหารความเสี่ยง รอยละ 97  

- โครงการการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา 

3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหไดรับการ

พัฒนาอยางนอย 50 ชั่งโมง / ป / คน รอยละ 97 

- กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 

98.68   
 

 

กลยุทธที่ 24 ผูบริหารสงเสริม

บุคลากรใหพรอมรับการกระจาย 

อํานาจ และใหคําแนะนําปรึกษา 

ทางวิชาการและเอาใจใสจัดการ 

ศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

1. ผูบริหาร รอยละ 97 สงเสริมและพัฒนา       

ศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ใหคําแนะนํา 

ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

- งานนโยบายและแผน 

- งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

- งานประสานสมาคมผูปกครอง ครู และศิษยเกา 

- งานบริหารฝาย 8 ฝาย 

97.27   
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 25 สงเสริมใหผู 

บริหารนําระบบประกันคุณภาพ

ภายในตามกฎกระทรวง เปน

สวนหนึ่งของการบริหารจัดการ 

มีความวิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นใน

ภาระหนาที่ของสถานศึกษาได

สําเร็จประโยชนสูงสุด แนวแนใน

อุดมการณ และปฏิบัติตนตาม

กฎบัตรการศึกษามงฟอรต 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมา

ชนที่ดี ดวยการปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

และยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการศึกษา 

1. ผูบริหาร รอยละ 97 แนวแนในอุดมการณและ 

ปฏิบัติตนตามกฎบัตรการศึกษามงฟอรต 

- งานบริหารโบสถประจําโรงเรียน 

2. ผูบริหาร รอยละ 97  มีความวิริยะ อุตสาหะ 

มุงมั่นในภาระหนาที่ของสถานศึกษาไดสําเร็จ

ประโยนชนสูงสุด 

- งานนโยบายและแผน 

- งานบริหารฝาย 8 ฝาย 

3. ผูบริหาร รอยละ 97 ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

ธรรมาชนที่ดี ดวยการปฏิบัติตนตามหลักธรรม   

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

- งานบริหารโบสถประจําโรงเรียน 

- โครงการแหเทียนทําบุญเขาพรรษา 

- โครงการพัฒนาบุคลากรงานอภิบาลและ           

ครูคําสอน 

- โครงการสงเสริมกลุมองคกรคาทอลิก  
- โครงการชมรมครู ผูปกครอง และศิษยเกาคาทอลิก 

- โครงการฟนฟูจิตใจครูนับถือศาสนาตาง ๆ 

97.79     

 
 

 

 4. ผูบริหาร รอยละ 97 ยึดหลักธรรมาภิบาลใน 

การบริหารจัดการศึกษา 

- งานการเงิน 

- งานงบประมาณ 

- งานตรวจสอบ 

5. ผูบริหาร รอยละ 97 นําระบบประกันคุณภาพ 

ภายในตามกฎกระทรวงเปนสวนหนึ่งของการ

บริหารจัดการ 

- กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

- กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน /

ภายนอก 

   

กลยุทธที่ 26 ผูบริหารยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัด

การศึกษา 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการงบประมาณที่   

คุมคาและเปนระบบ รอยละ 98 

- งานการเงิน 

- งานงบประมาณ 

98.00   
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 2. โรงเรียนมีการตรวจสอบที่โปรงใส รอยละ 98 

- งานการเงิน 

- งานตรวจสอบ 

   

เปาหมายที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ อยางมปีระสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 27 สงเสริมสนับสนุน

การปฏิบัติงานตามบทบาท 

หนาที่ของคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และ 

เกิดประสิทธิผล 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ 

ตามระเบียบที่กําหนด รอยละ 98 

- งานบริหารฝายธุรการ 

- กิจกรรมประชุมครูคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา กํากับติดตามดูแล 

และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 99 

- กิจกรรมประชุมครูคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน 

99.58    
 

 
 

 

 

 

กลยุทธที่ 28 คณะกรรมการ

สถานศึกษาสนับสนุนการมี  

สวนรวม ในการสรางความ 

สัมพันธที่ดีของผูปกครอง และ 

ชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

1. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ 

พัฒนาสถานศึกษา รอยละ 97 

- งานประสานสมาคมผูปกครอง ครู และศิษยเกา 

- โครงการชมรมครู ผูปกครอง และศิษยเกา

คาทอลิก 

- งานกิจกรรมภายในและภายนอก 

- โครงการศูนยฝกบาสเก็ตบอลเด็กและเยาวชน

ชุมชน 

2. การดําเนินงานที่ใหความรวมมือ ที่สงผลตอ 

ชุมชน/สังคม รอยละ 97 

- โครงการศูนยฝกบาสเก็ตบอลเด็กและเยาวชน

ชุมชน 

3. โครงการที่ประสบความสําเร็จที่สุดอยางนอย    

1 โครงการ รอยละ 100 

- โครงการศูนยฝกบาสเก็ตบอลเด็กและเยาวชน

ชุมชน 

97.75 
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เปาหมายที่ 10  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 29 สงเสริม พัฒนา

อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค 

แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม 

ความปลอดภัย และการบริการ

เพื่อใหผูเรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค แหลง

เรียนรู สภาพแวดลอม ความปลอดภัย และการ

บริการ รอยละ 97 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานโภชนาการ 
- โครงการซอมบาํรุง ตอเติมตกแตงอาคารสถานที่ 

- โครงการรักษาภูมิทัศน 

98.96   

กลยุทธที่ 30 สงเสริมพัฒนา

อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค 

แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม 

ความปลอดภัย และการบริการ 

เพื่อใหผูเรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 

1. หองเรียนหองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาด และปลอดภัยมีส่ิงอํานวยความสะดวก  

พอเพีงอยูในสภาพแวดลอมรมร่ืนและมีแหลง

เรียนรูสําหรับผูเรียน รอยละ 97 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

- งานซอมบํารุง 

- โครงการซอมบํารุง ตอเติมตกแตงอาคารสถานที ่

- โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป 

2. จัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัย 

และความปลอดภัยของผูเรียน รอยละ 97 

- งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

- โครงการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัด 

- โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป 

3. จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี 

สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเองหรือ

เรียนรูแบบมีสวนรวม รอยละ 97 

- งานหองสมุด 

- งานศูนยเทคโนโลยี 

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมตามกฎบัตร 

การศึกษามงฟอรต รอยละ 97 

- งานอภิบาลและอาสาพัฒนา 

- งานอาคารสถานที่ 

98.20   
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เปาหมายที่ 11  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 31 จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและติดตาม
การดําเนินงานตามแผนฯ ที่มุง
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาและติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รอยละ 97 
-โครงการกํากับติดตามใหแตละฝายดําเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2559 
(ปรับปรุง 2557)  
- โครงการประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2559 (ปรับปรุง 
2557) ของแตละฝาย 

2. นําผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง รอยละ 97 

97.64    
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 - งานนโยบายและแผน 
- โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
- โครงการจัดทํารายงานการตรวจติดตาม
คุณภาพการศึกษาภายใน 
- โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากมูลนิธิฯ 

   

กลยุทธที่ 32  สงเสริมและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
สถานศึกษา รอยละ 100 
- โครงการจัดทํารายงานการตรวจติดตาม
คุณภาพการศึกษาภายใน 
2. โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมิน 
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รอยละ 97 
- โครงการจัดทํารายงานการตรวจติดตาม
คุณภาพการศึกษาภายใน 
3. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน 
คุณภาพภายใน รอยละ 97 
- โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
4. สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตาม 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย รอยละ 97 
- โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากมูลนิธิฯ 

100 
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 33 พัฒนาการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ 
ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ รอยละ 97 
- งานสารสนเทศ 
 

97.00   

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานบํุารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

เปาหมายที่ 12  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 34 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถิ่น รอยละ 97 
- งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

98.80   

กลยุทธที่ 35 จัดใหมีรายวิชา
เพิ่มเติมที่หลากหลาย กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบ 
สนองความตองการ ความ 
สามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน 

1. โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ รอยละ 97 
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- โครงการคายวิชาการ 
- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการคายบูรณาการ (Integrated Camp) 
- โครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการ (MLP) 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการนิเทศ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบคุคลและการออกแบบกระบวนการ
เรียนรูดวยกระบวนการ  GPAS 5 STEP 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม 
และตอบสนองความตองการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน รอยละ 97 
- งานกลุมสาระฯ  8 กลุมสาระฯ  
- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ 
- โครงการสัมผัสสถาบันการศึกษาและอาชีพที่สนใจ 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบคุคลและการออกแบบกระบวนการ
เรียนรูดวยกระบวนการ  GPAS 5 STEP  

98.00 
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 36 สนับสนุนใหครู 

จัดประสบการณการเรียนรูที่ให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง        

จนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

1. ครูผูสอน รอยละ 97 จัดการเรียนรูที่สงเสริม 

ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

- งานกลุมสาระฯ  8 กลุมสาระฯ 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- โครงการคายวิชาการ 

- โครงการทัศนศึกษา 

- โครงการอบรมการสอนแบบ Project based 

Learning 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูการ

ประเมินสูมาตฐานสากล 

- โครงการมฝกฝนทักษะและประสบการณ

นักเรียน MLP/SEP 

- โครงการคายบูรณาการ (Integrated Camp) 

- โครงการแสดงออกของนักเรียน MLP 

- โครงการจัดการเรียนการสอนดนตรีในและนอก

เวลา 

- งานสงเสริมนักเรียนมีผลงานดีเดน 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

- โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน   

ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

98.61   

กลยุทธที่ 37 พัฒนาการนิเทศ

ภายใน กํากับติดตาม ตรวจสอบ

และนําผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนสม่ําเสมอ 

1. ครูผูสอน รอยละ 100 ไดรับการประเมินการ 

จัดการเรียนการสอน 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการนิเทศ 

 

100   

กลยุทธที่ 38 พัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิ 

ภาพและครอบคลุมผูเรียนทุกคน 

1. โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลชวยหลือผูเรียนที่มี 

ประสิทธิภาพ รอยละ 94 

- งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

- งานระเบียบวินัยนักเรียน 

- งานแนะแนว 

98.35     
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ยุทธศาตรที่ 5 ดานความสัมพันธชุมชน สังคม 

เปาหมายที่ 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 39  สงเสริม และ 

พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายใน 

และภายนอกสถานศึกษาใหมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ระหวางสถานศึกษากับครอบ 

ครัวชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ 

1. โรงเรียนมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู 
ภายในสถานศึกษา รอยละ 97 

- งานหองสมุด 

- งานอาคารสถานที่ 

- งานสิ่งแวดลอม 

- งานศูนยการเรียนรูอัสสัมชัญจันทบุรี 

2. โรงเรียนใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้งภายใน 

และภายนอกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา 

กับครอบครัวชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ รอยละ 

97 

- งานหองสมุด 

- โครงการทัศนศึกษาแตละระดับช้ัน 

- โครงการคายวิชาการแตละระดับช้ัน 

- โครงการคายธรรมชาติศึกษา ธรณีวิทยาและ

ดาราศาสตร 

- โครงการอัสสัมชัญศรีราชารักษปาชายเลน 

- โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

- งานศูนยการเรียนรูอัสสัมชัญจันทบุรี 

3. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร 
ภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบ 

ครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ รอยละ 97 

- งานหองสมุด 

- งานนิเทศ 
- โครงการศูนยฝกบาสเก็ตบอลเด็กและเยาวชนชุมชน 

4. โรงเรียนสรางกลไก โครงสรางและวิธีการตาง ๆ  

ในกระบวนการศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยงและ

สงเสริมการดําเนินและการพัฒนารวมกับบุคคล

และองคกรตาง ๆ ตลอดจนใหการสนับสนุน

ผูดอยโอกาส รอยละ 97 

98.00  
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 - งานทุนการศึกษา  
- งานนักกีฬาโครงการพิเศษ (นักกีฬาชางเผือก) 
- งานบริหารฝาย 8 ฝาย 
5. โรงเรียนมีสวนรวมในเครือขายการทํางานใด ๆ 
กับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต 
คาเบรียล คณะอนุกรรมการตางๆ ของมูลนิธิฯ  
รอยละ 97 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานการเงิน 
- งานสารสนเทศ 
- งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
- งานอภิบาลและอาสาพัฒนา 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานประสานสมาคมผูปกครองและครู, ศิษยเกา 

   

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานอัตลักษณ เอกลักษณ 

เปาหมายที่  14 (BSG.) อัตลักษณการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คือ “ยึดมั่นสัจธรรม     
                                    มีวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม”    

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 40 สงเสริมให
ผูเรียนยึดมั่นสัจธรรม  

1. ผูเรียน รอยละ 98 ที่แสวงหาและรูจักสัจธรรม 
- งานอภิบาลและอาสาพัฒนา 
- โครงการวจนพิธีกรรมเปด – ปด ปการศึกษา 
- โครงการวันสถาปนานักบุญหลุยส มารีย เดอ 
มงฟอรต 
- โครงการเทโอฟานรําลึก 
- โครงการจริยธรรมและสอนคําสอนศาสนาตางๆ 
- โตรงการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพ 
- โครงการงานเพลินนําปญญา 
- โครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
2. ผูเรียน รอยละ 98 เขาถึงและปฏิบัติตาม      
สัจธรรม อยางตอเนื่อง 
- กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 
- กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 
- โครงการรับรางวัลเรียนดี 

98.15 
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

 - โครงการคายวิชาการ 

- โครงการพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดน 

3. ผูเรียน รอยละ 98 เห็นคุณคาสัจธรรม 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- โครงการสัปดาหตอตานยาเสพติดและอบายมุข 

- โครงการปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข 

   

กลยุทธที่ 41 สงเสริมใหผูเรียน 

มีวิริยะอุตสาหะ 

1. ผูเรียน รอยละ 91 ตั้งใจ และรับผิดชอบใน

หนาที่การงาน 

- งานนโยบายและแผน 

2. ผูเรียน รอยละ 91 ทํางานดวยความเพียร 

อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

- กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

3. ผูเรียน รอยละ 91 กลาเผชิญปญหาและ

อุปสรรคในการทํางาน 

- กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

- โครงการแขงขันกีฬาสีและกรีฑาสี 

- โครงการรับรางวัลเรียนดี 

- โครงการคายวิชาการ 

96.20 

 

 

 

 
 

 

 

กลยุทธที่ 42 สงเสริมใหผูเรียน 

รับผิดชอบตอสังคม 

1. ผูเรียน รอยละ 97 มีความรับผิดชอบตอการ

พัฒนาตนเองชุมชนและสังคม 

- งานนโยบายและแผน 

2. ผูเรียน รอยละ 97 ที่เคารพในสิทธิเสรีภาพของ

ตนเองและผูอื่น 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3. ผูเรียน รอยละ 97 ที่มีความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

- โครงการปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข  

- โครงการสัปดาหตอตานยาเสพติดและอบายมขุ 

- โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

98.79 
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานมาตรการสงเสริม 

เปาหมายที่ 15  สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 43 สนับสนุน ใหจัด

โครงการ กิจกรรมที่ สงเสริมให

ผูเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน 

ปรัชญา และจุดเนน ของ

สถานศึกษา 

1. โรงเรียนสนับสนุนโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม

ใหผูเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนน 

ของสถานศึกษา รอยละ 94 

2. ผลการดําเนินงานรบรรลุเปาหมาย รอยละ 94 

- งานระเบียบวินัยนักเรียน 

- โครงการวจนพิธีกรรมเปด – ปด ปการศึกษา 

- โครงการวันสถาปนานักบุญหลุยส มารีย เดอ 

มงฟอรต 

- โครงการเทโอฟานรําลึก 

- โครงการจริยธรรมและสอนคําสอนศาสนาตางๆ 

- โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพ 

- โครงการงานเพลินนําปญญา 

- โครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

- กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

- กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

- โครงการแขงขันกีฬาสีและกรีฑาสี 

- โครงการรับรางวัลเรียนดี 

- โครงการคายวิชาการ 

- โครงการปองปรามสิ่งเสพติดและอบายมุข 

- โครงการสัปดาหตอตานยาเสพติดและอบายมขุ 

- โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

98.44  
 

 

 
 

 

เปาหมายที่ 16  สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา สงผลใหมีระดับ 
                     คุณภาพสูงขึ้น 

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 44 สนับสนุนผล    

การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา  

เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา  

1.  สถานศึกษาสนับสนุนผลการสงเสริมพัฒนา 

สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา

มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ รอยละ 98 

99.95  
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กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

มาตรฐาน และพัฒนาสูความ 

เปนเลิศ 

2. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย รอยละ 94 

- งานคุณลักษะที่พึงประสงค 

- โครงการอบรมระเบียบวินัย บําเพ็ญประโยชน 

และสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบ 

- โครงการตึกนี้ดีมีวินัยใสใจความสะอาด 

- โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน 

   

 

สรุปผลการใชแผนปฏิบัติการประจําป 2558  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ประถม – มัธยม )   
 

           ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา 2558  มีการทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จํานวน  352  รายการ   

      นําไปปฏิบัติ 348 รายการ  อยางนอยรอยละ 97 และรายงานผลการดําเนินงาน  คิดเปนรอยละ 98.86  สูงกวา 

      ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  บรรลุตัวชี้วัดตามแผน จํานวน  337 รายการ         คิดเปนรอยละ   96.84 

  ไมบรรลุตัวชี้วัดตามแผน จํานวน    11 รายการ        คิดเปนรอยละ    3.16 
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2.4 สรุปผลการประเมินฯ การวิเคราะห หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชญศรีราชา ปการศึกษา     
     2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 การติดตามและประเมินการใชหลักสูตร ปการศึกษา 2558  ใชแบบสอบถาม แบบตรวจเอกสาร แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการอานคิด วิเคราะหและเขียน  รวมทั้งเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP  Model  ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัย
นําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  โดยสํารวจจากกลุมตัวอยางที่มีความเกี่ยวของกับหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครองและชุมชน ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง  

ตารางที ่22 ความถี่และรอยละของขอมูลแสดงสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลสถานภาพ ความถี่ รอยละ 
1. เพศ   

    1.1  ชาย 40 34.48 

    1.2  หญิง 76 65.52 

2. ประสบการณสอน   

    2.1  1-5      ป 25 21.55 

    2.2  6-10    ป 19 16.38 

    2.3  11-15  ป 15 12.93 

    2.4  16-20  ป 13 11.21 

    2.5  มากกวา  20  ปขึ้นไป 44 37.93 

3. ระดับช้ันที่สังกัด   

    3.1  ระดับประถมศึกษา 37 31.90 

    3.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 39 33.62 

    3.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 31.03 

    3.4  อื่นๆ  (ฝายวิชาการ) 4 3.45 

รวม 116 100 

 จากตาราง 22  พบวา  ครูผูสอนในสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 116 คนเมื่อจําแนก ตามเพศ พบวาเพศหญิง 
(รอยละ 65.52) มากกวาชาย (รอยละ 34.48) จําแนกตามประสบการณสอน พบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณสอนมากกวา 20 
ปขึ้นไปมากที่สุด (รอยละ 37.93) รองลงมา คือ ครูผูสอนที่มีประสบการณสอน 1-5 ป (รอยละ21.55) นอยที่สุด คือ ครูผูสอนที่
มีประสบการณสอน 16-20 ป (รอยละ 11.21) และจําแนกตามระดับช้ันที่สังกัด พบวา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนมาก
ที่สุด (รอยละ33.62) รองลงมาเปนระดับประถมศึกษา (รอยละ 31.90) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 31.03) 
ตามลําดับ และครูสังกัดฝายวิชาการนอยที่สุด (รอยละ 3.45)  
 จากการศึกษาการดําเนินการใชหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model เปนการประเมินองคประกอบทุก ๆ ดาน ของหลักสูตร และ
ชี้ใหเห็นวาหลักสูตรเปนอยางไร มีสวนใดที่จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหเหมาะสม ครอบคลุมดานบริบท (Context) 
ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) และการประเมินความพึงพอใจในการใช
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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1.  ดานบริบท   
ตารางที่ 23  แสดงผลการประเมินหลักสูตรดานบริบท 

รายการประเมิน 
ระดับ 

คาเฉล่ีย ผลประเมิน 

1.  หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 4.34 ด ี

2.  หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 4.19 ดี 

3.  หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมายของสถานศึกษา 4.21 ดี 

4.  หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับความตองการของผูที่เกี่ยวของ ชุมชนและทองถิ่น 3.90 ดี 

5.  ชุมชนใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุน ดานแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 3.84 ดี 

ภาพรวมเฉลี่ย 4.10 ดี 

 จากตาราง 23 แสดงผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดานบริบท พบวา ภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 อยูใน
ระดับดี โดยหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีคาเฉลี่ยสูงสุด  
เทากับ 4.34 อยูในระดับดี รองลงมา คือ หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมายของสถานศึกษา     
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 อยูในระดับด ีและคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ชุมชนใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุน ดานแหลงเรียนรูและภูมิ   
ปญญาทองถิ่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 อยูในระดับดี  

2.  ดานปจจัยนําเขา 

ตารางที่ 24  แสดงผลการประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา 

รายการประเมิน 
ระดับ 

คาเฉล่ีย ผลประเมิน 

1. วิสัยทัศนของหลักสูตร  4.14 ด ี 

1.1 วิสัยทัศนมีความสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 4.05 ดี 

1.2 วิสัยทัศนมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 4.13 ดี 

1.3 วิสัยทัศนมีความสอดคลองกับนโยบายวิสัยทัศน เปาหมายของสถานศึกษา 4.15 ดี 

1.4 วิสัยทัศนมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 4.21 ดี 

2. เปาหมายของหลักสูตร 4.25 ด ี

2.1 หลักสูตรสถานศึกษามีเปาหมายที่ชัดเจน 4.19 ด ี

2.2 เปาหมายของหลักสูตรมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา 4.21 ดี 

2.3 เปาหมายของหลักสูตรมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
      ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

4.34 ดี 
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ตารางที่ 24  (ตอ) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

คาเฉล่ีย ผลประเมิน 

3. จุดมุงหมายของหลักสูตร 4.15 ดี 

3.1 จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน/ทองถิ่น 3.99 ดี 

3.2 จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความชัดเจน ปฏิบัติไดจริง 4.16 ดี 

3.3 จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      พุทธศักราช 2551 

4.30 ดี 

4. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 4.11 ด ี

4.1 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      พุทธศักราช 2551 

4.23 ดี 

4.2 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 

      แหงประเทศไทย 

4.14 ดี 

4.3 โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมายของสถานศึกษา 4.20 ดี 

4.4 ความเหมาะสมของเวลาที่กําหนดในรายวิชาที่ทานสอน 4.02 ดี 

4.5 ความเหมาะสมของเวลาที่กําหนดในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3.98 ดี 

5. รายวิชา 4.11 ดี 

5.1 รายวิชาพื้นฐานครบถวนตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 4.31 ดี 

5.2 รายวิชาเพิ่มเติมสอดคลองกับนโยบาย ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง ประเทศไทย 4.17 ดี 

5.3 รายวิชาเพิ่มเติมสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมายของโรงเรียน 4.06 ดี 

5.4 รายวิชาเพิ่มเติมสอดคลองกับความตองการของผูที่เกี่ยวของ ชุมชน และทองถิ่น 3.90 ดี 

6. เนื้อหาสาระ 4.16 ด ี

6.1 เนื้อหาสาระครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 /          

      ผลการเรียนรู 

4.37 ดี 

6.2 เนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 3.98 ดี 

6.3 เนื้อหาสาระมีความทันสมัย 4.13 ดี 
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ตารางที่ 24  (ตอ) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

คาเฉล่ีย ผลประเมิน 

7. กิจกรรมพฒันาผูเรียน 3.99 ด ี

7.1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสงเสริมใหผูเรียน พัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางรอบดาน 3.96 ดี 

7.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 4.00 ดี 

7.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย 3.96 ดี 

7.4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนปลกูจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม และการอยูรวมกันอยางมีความสุข 4.02 ดี 

8. ผูบริหาร 3.89 ดี 

8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 3.90 ดี 

8.2 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมในการบริการงานวิชาการ 3.92 ดี 

8.3 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถทางวิชาการ 3.98 ดี 

8.4 ผูบริหารอุทิศตนเพื่อนักเรียนและสวนรวม 3.76 ดี 

9. ครูผูสอน 4.18 ด ี

9.1 ครูผูสอนมีความรู ความสามารถ สามารถกําหนดเปาหมายการพัฒนาผูเรียน ไดครอบคลุม        
      ดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4.17 ดี 

9.2 ครูผูสอนใฝหาความรูเพิ่มเติมและใชนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4.15 ดี 

9.3 ครูผูสอนประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี 4.26 ดี 

9.4 ครูผูสอนอุทิศตนเพื่อพัฒนาผูเรียน และสวนรวมอยางทั่วถึง 4.13 ดี 

10. ส่ือ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู 3.91 ดี 

10.1 ส่ือ/เทคโนโลยีมีความเหมาะสม เพียงพอ 4.04 ดี 

10.2 ส่ือ/เทคโนโลยีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 4.02 ดี 

10.3 ครูผูสอนใชส่ือ/เทคโนโลยีอยางคุมคา 4.01 ดี 

10.4 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนเอื้อตอการจัดการเรียนรู 3.91 ดี 

10.5 จํานวนหองปฏิบัติการเพียงพอ เหมาะสม เอื้อตอการจัดการเรียนรู 3.57 ดี 

11. ผูปกครอง ชุมชน ใหความรวมมือ สนับสนุน มีสวนรวมในการจัดการศกึษาของโรงเรียน 3.76 ดี 

ภาพรวมเฉลี่ย 4.19 ด ี
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 จากตาราง 24 แสดงผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ดานปจจัยนําเขา จํานวน 11 ปจจัย พบวา ปจจัยดาน     
วิสัยทัศนของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 อยูในระดับดี พบวา วิสัยทัศนมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.21 อยูในระดับดี และวิสัยทัศนมีความสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน
ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 4.13 อยูใน ระดับดี  
 ปจจัยดานเปาหมายของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 อยูในระดับดี พบวา เปาหมายของหลักสูตรมีความสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.34 อยูในระดับดี และ
หลักสูตรสถานศึกษามีเปาหมายที่ชัดเจน มีคาเฉล่ียต่ําสุดเทากับ 4.19 อยูในระดับดี  
 ปจจัยดานจุดมุงหมายของหลักสูตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 อยูในระดับดี พบวา จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความ 
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.30 อยูในระดับดี และจุด    
มุงหมายของหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน/ทองถิ่น มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 4.19 อยูในระดับดี  
 ปจจัยดานโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับดี พบวา โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
สอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.23 อยูในระดับดี 
และความเหมาะสมของเวลาที่กําหนดในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีคาเฉล่ียต่ําสุด เทากับ 3.98 อยูในระดับดี  
 ปจจัยดานรายวิชามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับดี พบวา รายวิชาพื้นฐานครบถวนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.31 อยูในระดับดี และรายวิชาเพิ่มเติม สอดคลองกับความ     
ตองการของผูที่เกี่ยวของ ชุมชน และทองถิ่น มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.90 อยูในระดับดี  
 ปจจัยดานเนื้อหาสาระมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 อยูในระดับดี พบวา เนื้อหาสาระครบถวนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.37 อยูในระดับดี และเนื้อหาสาระเหมาะสมกับ
เวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.98 อยูในระดับดี  
 ปจจัยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 อยูในระดับดี พบวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปลูกจิตสํานึก
ของการทําประโยชนเพื่อสังคมและการอยูรวมกันอยางมีความสุข มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.02 อยูในระดับดี และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางรอบดาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และระเบียบวินัย มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.96 อยูในระดับดี  
 ปจจัยดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 พบวา ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความ 
สามารถทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.98 อยูในระดับดี และผูบริหารอุทิสตนเพื่อนักเรียนและสวนรวม มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดเทากับ 3.76 อยูในระดับดี  
 ปจจัยดานครูผูสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 อยูในระดับดี พบวา ครูผูสอนประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 4.26 อยูในระดับดี และครูผูสอนอุทิศตนเพื่อพัฒนาผูเรียน และสวนรวมอยางทั่วถึง มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 4.13 
อยูในระดับดี  
 ปจจัยดานสื่อ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 อยูในระดับดี พบวา ส่ือ/เทคโนโลยีมีความเหมาะสม
เพียงพอ มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.04 อยูในระดับดี และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนเอื้อตอการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
เทากับ 3.57 อยูในระดับดี  
 ปจจัยดานผูปกครอง ชุมชน พบวา ผูปกครอง ชุมชน ใหความรวมมือ สนับสนุน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 อยูในระดับดี  
 ภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 อยูในระดับดี ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เปาหมายของหลักสูตร มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.25 อยูในระดับดี รองลงมา ไดแก ครูผูสอน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.18 อยูในระดับดี เนื้อหาสาระ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 
อยูในระดับดี จุดมุงหมายของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 อยูในระดับดี วิสัยทัศนของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 อยู
ในระดับดี โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับดี กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 
อยูในระดับดี ส่ือ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 อยูในระดับดี ผูบริหาร มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.89 อยูในระดับดี 
ตามลําดับ และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ผูปกครอง ชุมชน มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.76 อยูในระดับดี  
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3.  ดานกระบวนการ 

ตารางที่ 25 แสดงผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ดานกระบวนการ 

รายการประเมิน 
ระดับ 

คาเฉล่ีย ผลประเมิน 

1. หลักสูตร  4.22 ดี  

1.1 เปดโอกาสใหครูผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร 4.24 ดี 

1.2 มีการจัดประชุมชี้แจงแกบุคลากรเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารหลักสูตร และแผนการ 
      จัดการเรียนรู 

4.29 ด ี

1.3 การจัดครูเขาสอนคํานึงถึงวุฒิ ประสบกาณตามความรู ความสามารถ และความเหมาะสม 4.19 ดี 

1.4 กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคไดอยางเหมาะสม 4.14 ดี 

2. การออกแบบและจัดการเรียนรู 4.13 ดี 

2.1 ครูผูสอนมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ  
      กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4.24 ดี 

2.2 ครูผูสอนมีการวิเคราะหผูเรียนและนําผลการวิเคราะหมาวางแผนการจัดการเรียนรู 4.14 ดี 

2.3 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทาง 
      สติปญญาอยางหลากหลาย มากกวา 3 วิธี 

4.12 ดี 

2.4 ครูผูสอนออกแบบและจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 4.11 ดี 

2.5 ครูผูสอนใชส่ือและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 4.09 ดี 

2.6 ครูผูสอนนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 3.85 ดี 

2.7 ครูผูสอนมีการศึกษาวิจัยและใชผลในการพัฒนาการจัดการเรียนรูในรายวิชาของตน 4.09 ดี 

2.8 ครูผูสอนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 4.37 ดี 

3. การนิเทศติดตาม 4.31 ด ี

3.1 โรงเรียนมีหนวยงาน แผนงาน/โครงการ นิเทศภายในโรงเรียน 4.34 ดี 

3.2 มีการนิเทศการสอนภายในหลากหลาย รูปแบบ เชน สังเกตการสอน อบรม สัมมนา ศึกษา 
      ดูงาน ประชุม เปนตน 

4.38 ดี 

3.3 มีการสะทอนผลการนิเทศใหแกผูรับการนิเทศ 4.24 ดี 

3.4 ผูรับการนิเทศนําผลการนิเทศไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตน 4.27 ดี 
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ตารางที่ 25  (ตอ) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

คาเฉล่ีย ผลประเมิน 

4. การบันทึกหลังการสอน 4.23 ดี 

4.1 ครูผูสอนมีการบันทึกหลังการสอน ที่สะทอนผลการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติทั้ง ดานความรู  
      ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4.29 ดี 

4.2 ครูผูสอนนําผลการประเมิน ปญหา อปุสรรค ในการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง 4.16 ดี 

5. การวัดและประเมินผล 4.15 ด ี

5.1 ครูผูสอนสรางและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่สะทอนคุณภาพผูเรียน  
      ตามหลักสูตร มากกวา 3 วิธ ี

4.17 ดี 

5.2 โรงเรียนไดมีการดําเนินการจัดทําคูมือ การวัดและประเมินผล และเผยแพรใหแกผูที่เกี่ยวของ 4.12 ด ี

ภาพรวมเฉลี่ย 4.20 ดี 

จากตาราง 25 แสดงผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดานกระบวนการ จํานวน 5 กระบวนการ พบวา  
 กระบวนการดานหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 อยูในระดับดี พบวา มีการจัดประชุมชี้แจงแกบุคลากร เกี่ยวกับ
รายละเอียดของเอกสารหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.29 อยูในระดับดี และกําหนดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 4.14 อยูในระดับดี  
 กระบวนการดานการออกแบบและจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 อยูในระดับดี พบวา ครูผูสอนมีการกําหนด 
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนครอบคลุมทั้งความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค   
มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.29 อยูในระดับดี และครูผูสอนนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดเทากับ 3.85 อยูในระดับดี  
 กระบวนการดานการนิเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 อยูในระดับดี พบวา มีการนิเทศการสอนภายในหลากหลายรูป 
แบบ เชน สังเกตการสอน อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุม เปนตน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.38 อยูใน ระดับดี และมีการ
สะทอนผลการนิเทศใหแกผูรับการนิเทศ มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 4.24 อยูในระดับดี  
 กระบวนการดานการบันทึกการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 อยูในระดับดี พบวา ครูผูสอนมีการบันทึกหลังการสอน  
ที่สะทอนผลการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคา
เฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.29 อยูในระดับดี และครูผูสอนนําผลการประเมินปญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงและ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 4.16 อยูในระดับดี  
 กระบวนการดานการวัดและประเมินผล มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 อยูในระดับดี พบวา ครูผูสอนสราง และพัฒนา
เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่สะทอนคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรมากกวา 3 วิธี มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.17 อยูในระดับดี 
และโรงเรียนไดมีการดําเนินการจัดทําคูมือการวัดและประเมินผล และเผยแพรใหแกผูที่เกี่ยวของ มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 4.12 
อยูในระดับดี  
 ภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 อยูในระดับดี กระบวนการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกการนิเทศติดตามมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.31 อยูในระดับดี รองลงมา ไดแก การบันทึกหลังการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 อยูในระดับดี หลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.22 อยูในระดับดี การวัดและประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 อยูในระดับดี ตามลําดับ และกระบวนการที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด ไดแก การออกแบบและจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 อยูใน ระดับดี  
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4.  ดานผลผลิต 

ตารางที่ 26 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบกับเปาหมายของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด เกรดเฉล่ียตั้งแต 2.75 ขึ้นไป รอยละ 

ประถมศึกษาปที่ 1 209 202 96.65 

ประถมศึกษาปที่ 2 234 220 94.02 

ประถมศึกษาปที่ 3 186 163 87.63 

ประถมศึกษาปที่ 4 250 212 84.80 

ประถมศึกษาปที่ 5 260 212 81.54 

ประถมศึกษาปที่ 6 238 177 74.37 

คาเฉล่ีย   86.50 

 จากตาราง 26 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา พบวา คาเฉลี่ยจํานวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 

ตั้งแต 2.75 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 86.50 สูงกวาเปาหมายของสถานศึกษา (รอยละ 84)    

ตารางที่ 27 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบกับเปาหมายของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียน เปรียบเทียบ

เปาหมายของ
สถานศึกษา ทั้งหมด เกรดเฉล่ียตั้งแต 2.50 ขึ้นไป รอยละ 

มัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) 423 276 65.25 ไมบรรลุ 

มัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 421 284 67.46 ไมบรรลุ 

มัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) 433 307 70.90 ไมบรรลุ 

มัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 429 274 63.87 ไมบรรลุ 

มัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) 482 316 65.56 ไมบรรลุ 

มัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 480 299 62.29 ไมบรรลุ 

คาเฉล่ีย   65.89 ไมบรรลุ 

 จากตาราง 27 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา  คาเฉลี่ยจํานวนนักเรียนที่มีเกรด

เฉล่ียตั้งแต 2.50 ขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 65.89  ต่ํากวาเปาหมายของสถานศึกษา (รอยละ 84)    
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ตารางที่ 28 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบกับเปาหมายของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช้ัน 

จํานวนนักเรียน เปรียบเทียบ
เปาหมายของ
สถานศึกษา ทั้งหมด 

ที่มีผล 
การเรียน 

เกรดเฉล่ียตั้งแต  
2.00 ขึ้นไป 

รอยละ 

มัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) 440 431 353 81.90 ไมบรรลุ 

มัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 431 422 341 80.81 ไมบรรลุ 

มัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) 435 429 382 89.04 บรรลุ 

มัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 432 426 360 84.51 บรรลุ 

มัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) 458 458 417 91.05 บรรลุ 

มัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 458 458 423 92.36 บรรลุ 

คาเฉล่ีย    86.61 บรรลุ 

 จากตาราง 28 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา คาเฉลี่ยจํานวนนักเรียนที่มีเกรด

เฉล่ีย ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 86.61 สูงกวาเปาหมายของสถานศึกษา (รอยละ 84)    

ตารางที่ 29  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สมรรถนะที่สําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และการอาน คิดวิเคราะห เขียน ทุกระดับช้ัน ปการศึกษา 2558 

รายการ 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด ผานเกณฑการประเมิน รอยละ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4,028 4,028 100 

สมรรถนะ 4,028 4,028 100 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 4,028 4,028 100 

อาน คิดวิเคราะห และเขียน 4,028 4,028 100 

 จากตาราง 29  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สมรรถนะที่สําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค และการอาน  

คิดวิเคราะห และเขียน นักเรียนรอยละ 100 ผานเกณฑการประเมิน  
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ตารางที่ 30  แสดงความพึงพอใจของนักเรียน ตอหลักสูตรสถานศึกษา และการดําเนินการใชหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ระดับ 

คาเฉล่ีย ผลประเมิน 

1.1 หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน 3.63 ดี 

1.2 หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมกับความเปนสากล 3.73 ดี 

1.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางหลากหลาย ทั้งดานวิชาการ ศิลปะ  
      ดนตรี และกีฬา 

4.15 ดี 

1.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 4.25 ดี 

1.5 สถานศึกษาจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางเพียงพอและ         
      พรอมใชงาน 

3.87 ดี 

1.6 ครูผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 4.45 ดี 

1.7 ความรู ความสามารถของครูผูสอนแตละรายวิชา 4.22 ดี 

1.8 การดูแล เอาใจใสและการใหคําปรึกษาของครูผูสอน และครูประจําชั้น 4.11 ดี 

1.9 ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูโดยยึดหลักความสนใจ ความตองการและความแตกตางของ  
      นักเรียน 

3.82 ดี 

1.10 ครูผูสอนมีการเตรียมและใชส่ือ / เทคโนโลยีไดเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู 4.18 ดี 

1.11 ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่ดึงดูดความสนใจกอใหเกิดความสุขในการเรียน 3.69 ดี 

1.12 ครูมีการสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองพรอมแนะนําแหลงความรูเพิ่มเติม 3.82 ดี 

1.13 ครูมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียนในเนื้อหาที่สอน 4.08 ดี 

1.14 ครูมีการวัดและประเมินผลดวยวิธีที่หลากหลาย พรอมชี้ขอบกพรอง และใหขอเสนอแนะ  
        ในการปรับปรุงพัฒนาแกนักเรียน 

3.94 ดี 

1.15 ชื่อเสียงของโรงเรียน 4.12 ดี 

ภาพรวมเฉลี่ย 4.00 ดี 

จากตาราง 30  ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอหลักสูตรสถานศึกษา และการดําเนินการใชหลักสูตร 
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับครูผูสอน
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.45 อยูในระดับดี รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ 
การเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 อยูในระดับดี อันดับที่ 3 คือ ความรู ความสามารถของครูผูสอนแตละรายวิชา มีคาเฉลี่ย    
เทากับ 4.22 อยูในระดับดี และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน       
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 อยูในระดับดี 
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ตารางที่ 31  แสดงความพึงพอใจของผูปกครอง/ชุมชน ตอหลักสูตรสถานศึกษาและการดําเนินการใชหลักสูตร  

รายการประเมิน 
ระดับ 

คาเฉล่ีย ผลประเมิน 

1.1 หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน 3.53 ดี 

1.2 หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมกับความเปนสากล 3.54 ดี 

1.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางหลากหลาย ทั้งดานวิชาการ  
      ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

4.05 ด ี

1.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 4.24 ดี 

1.5 สถานศึกษาจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 4.02 ดี 

1.6 ครูผูสอนมีความรู ความสามารถ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 4.18 ดี 

1.7 การดูแลเอาใจใส และการใหคําปรึกษาของครูผูสอน และครูประจําชั้น 3.77 ดี 

1.8 นักเรียนสามารถประยุกตใชความรู และสาระที่เรียนกับชีวิตประจําวัน 3.54 ดี 

1.9 สถานศึกษามีการสงเสริมความสัมพันธอันดีโดยเปดโอกาสใหผูปกครอง/ชุมชนมีสวนรวม  
     ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3.27 ปานกลาง 

1.10 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูทางการศึกษากับบุคคล ครอบครัว  
       องคกรและหนวยงาน 

3.19 ปานกลาง 

1.11 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลายและเหมาะสม 3.69 ดี 

1.12 นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยง ส่ิงมอมเมาและสิ่งเสพติด 3.97 ดี 

1.13 นักเรียนมีความซื่อสัตย รูจักใชจายอยางประหยัด คุมคาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.63 ดี 

1.14 นักเรียนมีความเสียสละ และบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม 3.60 ดี 

1.15 นักเรียนมีความใฝรู ใฝเรียน รับผิดชอบตอการเรียน 3.47 ปานกลาง 

ภาพรวมเฉลี่ย 3.71 ดี 

 จากตาราง 31 แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง/ชุมชนตอหลักสูตรสถานศึกษา และการดําเนิน 
การใชหลักสูตร พบวา ผูปกครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71  โดยผูปกครอง/
ชุมชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.24 อยูในระดับดี 
รองลงมา คือ ครูผูสอนมีความรูความสามารถและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 อยูในระดับดี อันดับที่ 3 
คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางหลากหลาย ทั้งดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีคาเฉลี่ย    
เทากับ 4.05 อยูในระดับดี และคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการสงเสริมความสัมพันธอันดี โดยเปดโอกาสใหผูปกครอง/
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 อยูในระดับปานกลาง  



 86 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการประเมินหลักสูตร และการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาใน 4 ดาน ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model พบวา หลักสูตรและการ

ดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 โดยดานที่มีผลการประเมินสูงสุด ไดแก ดาน 

กระบวนการ (Process) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 อยูในระดับดี รองลงมา ดานปจจัยนําเขา (Input) มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.19 อยู

ในระดับดี ดานบริบท (Context) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 อยูในระดับดี และดานที่มีผลการประเมินต่ําสุด ไดแก ดานผลผลิต 

(Product) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 อยูในระดับดี และผลความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน ตอหลักสูตรและการ

ดําเนินการใชหลักสูตร พบวา ภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.86 ซึ่งผลการประเมินแสดงใหเห็นวาหลักสูตร

สถานศึกษามีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นโยบายของมูลนิธิคณะเซนต

คาเบรียลแหงประเทศไทย และนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และโรงเรียนเรียนสงเสริมดานปจจัยนําเขา เพื่อใหการ

นําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ดานกระบวนการ โรงเรียนมีการเตรียมการใชหลักสูตร โดยเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของ   

เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร มีการประชุมชี้แจง สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ มีหนวยงานนิเทศ และ

มีการนิเทศอยางหลากหลายวิธีและเปนระบบ เพื่อมุงเนนใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอันสงผลให

ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา 

 

 

 


