
 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
      1.1   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล    รหัส  40100078     ที่ตั้งเลขที่  150/3  แขวง/ตำบลเมืองพล  
อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 043-4114037  
โทรสาร  043 -418282   website mahataiphol.ac.th e-mail mahataiphol@hotmail.com  ได้รับ
อนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่  16  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2508  เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียน  1,622  คนจำนวนบุคลากรโรงเรียน  82  คน 
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  

    บุคคลธรรมดา 
    นิติบุคคล 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

       ปกติ  (สามัญศึกษา) 
       English  Program  ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
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1.1 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจำนวน

ผู้เรียน ห้องปกติ EP 

ปกติ EP ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เตรียมอนุบาล 1  25 22 - - - - 47 
ระดับก่อนประถมศึกษา          
อนุบาลปีที่1 1 2 21 19 19 47 - - 106 
อนุบาลปีที่2 2 2 32 32 48 37 - - 149 
อนุบาลปีที่3 3 2 34 47 41 30 - - 152 

รวม 7 6 112 120 108 114 - - 454 
ระดับประถมศึกษา          
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 45 42 48 44 - - 179 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 66 43 45 50 - - 204 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 3 37 33 63 60 - - 193 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 61 56 25 43 - - 185 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 49 52 49 43 - - 193 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 74 59 45 48 - - 226 

รวม 17 13 332 285 275 288 - - 1,180 
รวมทั้งสิ้น 24 19 444 405 383 402 - - 1,634 

 
 
 
  1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุ) 
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.

ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- - - - - - - - - - - 

- ผู้รับใบอนุญาต/
ผู้แทน 

- - - - - - 1 - - - 1 

- ผู้จัดการ - - - - - - - - - - - 
- ผู้อำนวยการ - - - - - - - 1 - - 1 
- รอง/ผู้อำนวยการ - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - 1 1 - - 2 
  



 
 

2. ผู้สอนการศึกษา
ปฐมวัย 

- - - - - - - - - - - 

- ครูไทย - 2 - 12 - 4 - - - - 18 
- ครูชาวต่างประเทศ - - - 1 - - - - - - 1 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- - - - - - - - - - - 

ระดับประถมศึกษา - - - - - - - - - - - 
- ครูไทย - - 4 32 1 3 1 - - - 41 
- ครูชาวต่างประเทศ - - - 2 - - - - - - 2 

รวม  2 4 47 1 7 1 - - - 62 
4. บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- - - - - - - - - - - 

- เจ้าหน้าที่ - - 1 4 - - - - - - 5 
5.อ่ืนๆ (ระบุ)... - - - - - - - - - - - 

รวม - - 1 4 - - - - - - 5 
รวมทั้งสิ้น  2 5 51 1 7 3 - - - 69 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    24  :  1 จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  34  :  1 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

จำนวนผู้เรียนต่อครู    28  :  1 จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  40  :  1   
  1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย 4 14 29 15   
ภาษาไทย   7 1   
คณิตศาสตร์   1 4   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   5 1   
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

  1 3   

สุขศึกษาและพลศึกษา   4 -   
ศิลปะ   2 1   
การงานอาชีพ   2 2   
ภาษาต่างประเทศ   9 1   
รวม 4 14 60 28   

   
  



 
 

  1.3.3 สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
กิจกรรมนักเรียน -  
- ลูกเสือ 41  
- เนตรนารี -  
- ยุวกาชาด 15  
- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ -  
- รักษาดินแดน (ร.ด.) -  
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 63  
- อ่ืนๆ กิจกรรมจิตอาสา หน่วย  904 79  

กิจกรรมแนะแนว 2  
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ -  

 
   1.3.4 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน
ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 14 13 1   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  9 9 -   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ - - - -  
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -  
ยุวกาชาด 15 8 7   
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - - -  

รวม 38 30 8   
 
   1.3.5  สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง 
จำนวนนักเรียนที่มีความ

ต้องการจำเป็นพิเศษ 
ครูที่ได้รับการข้ึนทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 
ครูที่มีวุฒิทาง

การศึกษาพิเศษ 
ทั้งหมด 

ขึ้น
ทะเบียน 

ไม่ข้ึน
ทะเบียน 

      

 
  1.3.6  สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 

 
ปี พ.ศ. ........ 

 
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม 

จำนวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 
   

 



 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม 
 

วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา   2565  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล  จัดการศึกษาสู่มาตรฐาน
การศึกษาให้มีความพร้อมทุกด้าน  ก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม มีความเป็น
สากลบนพ้ืนฐานของวิถีไทย 
 

พันธกิจ 1.  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
     เรียนสูงขึ้น 
2.  พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
4.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

เป้าหมาย 1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนสูงขึ้น 

2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

3.  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

4.  ครูมีความรู้ และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ❖ กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

❖ กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
❖ กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เอกลักษณ์ วิชาการดี โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน 
 

อัตลักษณ์ ภาษาดี  มารยาทดี  มีวินัย 
 

 
  



 
 

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียนที่  1  พัฒนาคุณภาพของเด็ก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ตาม

แผนฯ
ของโรง 
เรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

*** 
สอด 

คล้องกับยุทธ 
ศาสตร์ สช. 

 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวช้ีวัด

ประเด็นการ
ติดตาม

ประเมินผล
ของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริ 
มาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริ 
มาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย 

ที่ 1 1. โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน แบบ
บูรณาการ 

ร้อยละ  
95 

เด็กปฐมวัยทุกคน
มีพัฒนาการที่ดี
ทั้ง 4 ด้าน กล้า
แสดงออก
เหมาะสมตามวัย 
ปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ ข้อตกลง
ร่วมกันกับผู้อื่นได้
ถูกต้อง เล่นกับ
เพื่อนได้อย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ 
100 

1. ร้อยละของ
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัย
ของตนเองได ้
2. ร้อยละของ
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม
และแสดงออก
ทางอารมณไ์ด ้
3. ร้อยละของ
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม 
4. ร้อยละของ
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสตปิัญญา
สื่อสารไดม้ีทักษะ
การคิดพืน้ฐาน
และแสวงหา
ความรู้ได ้

ที่ 3 การจัด
ประสบ 
การณ์ที่เน้น
เด็กเป็น
สำคัญ 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน  

พัฒนาครูให้
มีทักษะ 
ความรู้ และ
ความ
ชำนาญใน
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
ปัญญาประ
ดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤ
ษ รวมทั้ง
การจัดการ
เรียนการ
สอนเพื่อฝึก
ทักษะการ
คิดวิเคราะห์
อย่างเป็น
ระบบและมี
เหตุผลเป็น
ขั้นตอน 

  



 
 

 2. โครงการ
ส่งเสริมเด็กมี
คุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 
“ภาษาดี 
มารยาทดี มี
วินัย” 

ร้อยละ  
95 

- ร้อยละ 95 
ของเด็กพูด
สื่อสารภาษาตา่ง 
ประเทศกับผู้อื่น
ได ้
- ร้อยละ 95ของ
เด็กมีมารยาทท่ีดี 
มีระเบยีบวินัย 
และปฏิบตัิตน
ถูกต้องตาม
กาลเทศะ 
- ร้อยละ 95 
ของเด็ก มีภาวะ
ผู้นำ เป็นผูต้ามที่
ดี มีจิตอาสา 
- ร้อยละ 95ของ
เด็ก มีภมูิคุ้มกัน
ด้านจิตใจท่ี
เข้มแข็ง 
 

ร้อยละ 
97.21 

1. ร้อยละของ
เด็กพูดสื่อสาร
ภาษาต่าง 
ประเทศกับผู้อื่น
ได ้
2. ร้อยละของ
เด็กมีมารยาทท่ีดี 
มีระเบยีบวินัย 
และปฏิบตัิตน
ถูกต้องตาม
กาลเทศะ 
3. ร้อยละของ
เด็กมีภาวะผู้นำ 
เป็นผู้ตามที่ดี มี
จิตอาสา         
4. ร้อยละของ
เด็กมีภมูิคุ้มกัน
ด้านจิตใจท่ี
เข้มแข็ง 
 
 
 

ที่ 1 
คุณภาพของ
เด็ก 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิต เพื่อ
เป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 

3. โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพดีชีวีมี
สุข 

ร้อยละ  
95 

เด็กร้อยละ 95 
ได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม ส่งผลให้
ผู้เรยีนมีทักษะ
พื้นฐานด้านกีฬา 
มีความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน มี
ความสุข สุขภาพ
แข็งแรงท้ังกาย
และใจ 

ร้อยละ 
98.21 

1. ร้อยละของ
เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. ร้อยละของ
เด็กมีทักษะ
พื้นฐานด้านกีฬา 
3. ร้อยละของ
เด็กมีความสุข
สนุกสนาน นำ
ความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
 
 

ที่ 1 
คุณภาพของ
เด็ก 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิต เพื่อ
เป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 
 

  



 
 

 4. โครงการ
วันสำคัญ
ส่งเสริมความ
กตัญญูร่วม
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
95 

1. เด็กไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. ครู เด็ก 
ตระหนักเห็น
ความสำคญั และ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์
3. เด็กไดร้ับ
ความภาคภูมิใจ 
ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
4. ครู เด็ก รู้
คุณค่า และ
อนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่
รอบๆ ตัว 

ร้อยละ 
97.75 

1. ร้อยละของ
เด็กได้แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
มีความภาคภูมิใจ 
ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข รู้
คุณค่าและ
อนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่
รอบๆ ตัวเองได ้

ที่ 1 
คุณภาพของ
เด็ก 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิต เพื่อ
เป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 
 

5.โครงการ
ชุมชนสัมพันธ์ 

ร้อยละ  
95 

1.ร้อยละ95 
ของผู้ปกครอง 
ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัด
การศึกษา 
2.ร้อยละ 95 
ของเด็กได้รบัการ
ช่วยเหลือจาก
โรงเรียนสืบ
เนื่องมาจาก
ข้อมูลเยี่ยมบ้าน 
3.ร้อยละ 95 
ของเด็กมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์าม
เกณฑ์ของ
โรงเรียน 

ร้อยละ  
93.86 

ผู้ปกครอง ชุมชน 
ได้เข้ามามสี่วน
ร่วมกับโรงเรียน
ในการจัด
การศึกษาและ
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกันกับ
โรงเรียน เด็กมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์าม
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด 

ที่ 1 
คุณภาพของ
เด็ก 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

เสรมิสร้าง
การรับรู้ 
ความเข้าใจ 
ความ
ตระหนัก 
และส่งเสรมิ
คุณลักษณะ
และ
พฤติกรรมที่
พึงประสงค์
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

  



 
 

 6.โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ  
95 

1.ร้อยละ 95 
ของเด็ก มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์าม
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด 
2.ร้อยละ 95 
ของเด็ก มีสุข
ภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจติ
สังคมที่ด ี

ร้อยละ  
99.12 

1.เด็กมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์าม
หลักสตูร 
2.เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม เจตคติ
ที่ดีต่อการดำรง
ตนในสังคมและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  
3.เด็กมีความเอื้อ
อาทรและกตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ 
4.เด็กมีจิตสำนึก
ที่ดียอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

ที่ 1 
คุณภาพของ
เด็ก 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

ปลูกฝังเด็ก
ให้มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง
ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และเป็นผู้มี
ความ
พอเพียง 
วินัย สุจริต 
จิตอาสา 
โดย
กระบวน 
การลูกเสือ
และยุว
กาชาด 

7.ทัศนศึกษา ร้อยละ  
95 

1.เด็กทุกคนมี
ทักษะการปฏิบัติ
ตนและดำเนิน
ชีวิตตามวิถีไทย 
2.เด็กทุกคน
สามารถนความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการเรียนและ
การดำเนินชีวิต 

ร้อยละ  
96.25 

1.เด็กมีทักษะ
การเรยีนรู้ด้วย
ตนเองจากการ
สังเกต ซักถาม 
นอกห้องเรียน 
2.เด็กมีทักษะ
การปฏิบัตติน
และการดำเนิน
ชีวิต 
3.เด็กสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

ที่ 1 
คุณภาพของ
เด็ก 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิต เพื่อ
เป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 
 

  



 
 

 8.การบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร (ICT) 

ร้อยละ  
95 

เด็กมี
ความสามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารระดับ
ปฏิบัติได ้

ร้อยละ  
97.50 

1.เด็กมีทักษะ
การเรยีนรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
2.เด็กสามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารในการ
เรียนและการ
ดำเนินชีวิตได ้

ที่ 1 
คุณภาพของ
เด็ก 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิต เพื่อ
เป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 

9.เสริมสร้าง
บูรณาการจัด
การศึกษา 
 

ร้อยละ  
95 
 
 

1.ร้อยละ 95 
ของเด็กมีทักษะ
กระบวนการคดิ
วิเคราะห์ คดิรวบ
ยอด คิดเชิง
เหตุผล ระดับ
ปฏิบัติได ้
2.เด็กทุกคนมี
พัฒนาการที่ดี ท้ัง 
4 ด้าน 

ร้อยละ  
98.25 

1.เด็กมีทักษะ
การทำงานแบบมี
ส่วนร่วม 
2.เด็กมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์
และมเีหตผุล
ประกอบคำตอบ 
3.เด็กมี
พัฒนาการดีทั้ง 4 
ด้าน 

ที่ 1 
คุณภาพของ
เด็ก 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิต เพื่อ
เป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 
 

 

 



 
 

กลยุทธ์โรงเรียนที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
ตาม

แผนฯ
ของโรง 
เรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

*** 
สอด 

คล้องกับยุทธ 
ศาสตร์ สช. 

 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวช้ีวัด

ประเด็นการ
ติดตาม

ประเมินผล
ของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริ 
มาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริ 
มาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย 

ที่ 2 1.จัดระบบ
บริหาร
สถานศึกษา
อย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 
90 

ระดับปฐมวัยได้
ร่วมกันกำหนด
มาตรฐาน
สถานศึกษา 
จัดทำเอกสารที่
สอดคล้องกับ
ระบบการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาทุก
ขั้นตอนเป็น
ระบบ 

ร้อยละ  
100 

สถานศึกษามีการ
บริหารจดั
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
กระบวนการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็น
ระบบ ผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจระดับ
มากที่สุดในการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ที่ 3 การจัด
ประสบ 
การณ์ที่เน้น
เด็กเป็น
สำคัญ 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน  

พัฒนาครูให้
มีทักษะ 
ความรู้ และ
ความ
ชำนาญใน
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
ปัญญาประ
ดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤ
ษ รวมทั้ง
การจัดการ
เรียนการ
สอนเพื่อฝึก
ทักษะการ
คิดวิเคราะห์
อย่างเป็น
ระบบและมี
เหตุผลเป็น
ขั้นตอน 
 
 
 

 

  



 
 

กลยุทธ์โรงเรียนที่  3  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
ตาม

แผนฯ
ของโรง 
เรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

*** 
สอด 

คล้องกับยุทธ 
ศาสตร์ สช. 

 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวช้ีวัด

ประเด็นการ
ติดตาม

ประเมินผล
ของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริ 
มาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริ 
มาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย 

ที่ 3 1.พัฒนา
บุคลากรสู่
ความเป็นมือ
อาชีพ 

ร้อยละ 
90 

ระดับปฐมวัยได้
ร่วมกันกำหนด
มาตรฐาน
สถานศึกษา 
จัดทำเอกสารที่
สอดคล้องกับ
ระบบการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาทุก
ขั้นตอนเป็น
ระบบ 

ร้อยละ  
100 

สถานศึกษามีการ
บริหารจดั
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
กระบวนการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็น
ระบบ ผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจระดับ
มากที่สุดในการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ที่ 3 การจัด
ประสบ 
การณ์ที่เน้น
เด็กเป็น
สำคัญ 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน  

พัฒนาครูให้
มีทักษะ 
ความรู้ และ
ความ
ชำนาญใน
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
ปัญญาประ
ดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤ
ษ รวมทั้ง
การจัดการ
เรียนการ
สอนเพื่อฝึก
ทักษะการ
คิดวิเคราะห์
อย่างเป็น
ระบบและมี
เหตุผลเป็น
ขั้นตอน 
 
 
 

 

 

 



 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์โรงเรียนที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ตาม

แผนฯ
ของโรง 
เรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

*** 
สอด 

คล้องกับยุทธ 
ศาสตร์ สช. 

 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวช้ีวัด

ประเด็นการ
ติดตาม

ประเมินผล
ของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริ 
มาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริ 
มาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับประถมศึกษา 

ที ่1 1. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรยีน 

ร้อยละ  
92 

1.ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของผู้เรียน ท้ัง 
8 กลุ่มสาระ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5  
2.ผลทดสอบ
ระดับชาติ  
O-NET เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่าน
มา 
3.ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (NT) ให้
สูงขึ้นร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา 
 

ร้อยละ  
93.99 

1.ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
2.ผูเ้รียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
6 มีผลทดสอบ
ระดับชาติ  
O-NET เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่าน
มา 
3.ผูเ้รียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
3 มีผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (NT) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
เมื่อเปรยีบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 

ที่ 3 
กระบวน 
การจัดการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคญั 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
ที่ 4 การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การจัดและ
สนับสนุน
การศึกษา
เอกชน 

จัด
การศึกษา
ทุกระดับ 
ทุกประเภท
โดยใช้
หลักสตูร
ฐาน
สมรรถนะ 
รวมทั้ง
แนวทางการ
จัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก
และการวดั
ประเมินผล
เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนที่
สอดคล้อง
กับ
มาตรฐาน
การศึกษา
แห่งชาติ 

  



 
 

 2.วันสำคญั
ส่งเสริมความ
กตัญญูร่วม
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ  
100 

1.ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการ
เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ครู ผู้เรียน 
ตระหนักเห็น
ความสำคัญ 
และแสดง
ความ
จงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา 
และพระมหา 

กษัตริย์ 
3. ผู้เรียน
ได้รับความ
ภาคภูมิใจ 
ปฏิบัติตน
ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมี
ความสุข 
4.ครู ผู้เรียน 
รู้คุณค่า และ
อนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ี
อยู่รอบๆ ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
96.78 

1.ครู ผู้เรียน 
ตระหนักเห็น
ความสำคัญ 
และแสดง
ความ
จงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา 
และพระมหา 

กษัตริย์ 
2. ผู้เรียนได้รับ
ความ
ภาคภูมิใจ 
ปฏิบัติตน
ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
3.ครู ผู้เรียน รู้
คุณค่า และ
อนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ี
อยู่รอบๆ ตัว 

4.ผู้เรียนมี
สุขภาพที่
แข็งแรง 
สมบูรณ์ 
 

ที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิตเพื่อเป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 

  



 
 

 3.ส่งเสรมิ
สุขภาพดีชีวีมี
สุข 

ร้อยละ 
99.68 

ผู้เรียนร้อยละ  
99.68 ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการ
เข้าร่วม
กิจกรรม  
ส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการ
ทำงานเป็นทีม 
มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ มี
ความสุข 
สนุกสนาน นำ
ความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ร้อยละ 
100 

1.ผู้เรียนมี
ทักษะ
กระบวนการ
ทำงานเป็นทีม 
มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

2. ผู้เรียนมี
ความสุข 
สนุกสนาน นำ
ความรู้ไปปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ได้ 
 

ที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิตเพื่อเป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 

4.ส่งเสรมิ
ผู้เรยีนมี
คุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 
“ภาษาดี 
มารยาทดี มี
วินัย” 

ร้อยละ 
100 

1.ร้อยละ 
100 ของ
ผู้เรียนพูด
สื่อสาร
ภาษาต่างประ
เทศกับผู้อ่ืนได้ 
2.ร้อยละ 
100 ของ
ผู้เรียนมี
มารยาที่ดี มี
ระเบียบวินัย 
และปฏิบัติตน
ถูกต้องตาม
กาลเทศะ 
 

ร้อยละ 
100 

1.ผู้เรียนพูด
สื่อสาร ภาษา
ต่าง 

ประเทศกับ
ผู้อื่นได้ มีความ
มั่นใจในตนเอง  
2.ผู้เรียนมี
มารยาทที่ดี มี
ระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตนได้
ถูกต้องตาม
กาลเทศะ 
3.ผู้เรียนมี
ภาวะผู้นำ เป็น
ผู้ตามที่ดี มีจิต
อาสา มีทักษะ
การทำงาน
แบบมีส่วนร่วม 
4.ผู้เรียนมี
ภูมิคุ้มกันด้าน
จิตใจที่เข้มแข็ง 
 

ที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิตเพื่อเป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 

  



 
 

 5.ชุมชน
สัมพันธ์ 

ร้อยละ 
100 

1.ร้อยละ  
90 ของ
ผู้ปกครอง 
ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา       
2.ร้อยละ 
100 ของ
ผู้เรียน ได้รับ
การช่วยเหลือ
จากโรงเรียน
สืบเนื่อง มา
จากข้อมูล
เยี่ยมบ้าน       
3.ร้อยละ 90 
ของผู้เรียน มี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ตามเกณฑ์
ของโรงเรียน 

ร้อยละ 
100 

ผู้ปกครอง 
ชุมชน  ได้เข้า
มามีส่วน
ร่วมกับ
โรงเรียนในการ
จัดการศึกษา
และการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน 
    9.2  
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ตามเกณฑ์ของ
โรงเรียน 
 

ที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ที่ 4 การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การจัดและ
สนับสนุน
การศึกษา
เอกชน 

เสรมิสร้าง
การรับรู้ 
ความเข้าใจ 
ความ
ตระหนัก 
และส่งเสรมิ
คุณลักษณะ
และ
พฤติกรรมที่
พึงประสงค์
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

6.ส่งเสรมิ
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
100 

1.ร้อยละ 98 
ของผู้เรียน มี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด 

2.ร้อยละ 98 
ของผู้เรียน มี
สุขภาวะทาง
ร่างกายและ
ลักษณะจิต
สังคมท่ีดี 
 

ร้อยละ 
100  

1.ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

2.ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  
3.ผู้เรียนมี
ความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ    
4.ผู้เรียนมี
จิตสำนึกท่ีดี
ยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่
แตกต่าง   
 

ที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิตเพื่อเป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 

  



 
 

 7.ทัศนศึกษา ร้อยละ 
100 

1.ผู้เรียนร้อย
ละ 100 มี
ทักษะการ
ปฏิบัติตนและ
ดำเนินชีวิต 
2.ผู้เรียนร้อย
ละ 100 
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ใน
การเรียนและ
การการ
ดำเนินชีวิตได้ 
 

ร้อยละ 
98 

1.ผู้เรียนมี
ทักษะการ
เรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการ
สังเกต ซักถาม 
นอกห้องเรียน 
2.ผู้เรียนมี
ทักษะการ
ปฏิบัติตนและ
การดำเนินชีวิต 

3.ผู้เรียน
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ใน
การเรียนและ
การการดำเนิน
ชีวิต 

ที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิตเพื่อเป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 

8.การบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร (ICT) 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 100 
ของผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

ร้อยละ  
100 

ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้จาก
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2.ผู้เรียน
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารใน
การเรียนและ
การดำเนินชีวิต 

ที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรยีน 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ความรอบรู้
และทักษะ
ชีวิตเพื่อเป็น
เครื่องมือใน
การ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ อาทิ 
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแล
สุขภาพ 
 
 
 

  



 
 

 9.เสริมสร้าง
การบูรณา
การจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 
92 

1.ร้อยละ  
92  ของ
ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 
คิดรวบยอด 
คิดเชิงเหตุผล 
ระดับปฏิบัติ
ได้ 
2.ร้อยละ 92 
ของผู้เรียน มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ สูงขึ้น 
 

ร้อยละ 
100 

1.ผู้เรียนมี
ทักษะการ
ทำงานแบบมี
ส่วนร่วม 
2.ผู้เรียนมี
ทักษะการคิด
วิเคราะห์และมี
เหตุผล
ประกอบ
คำตอบ 
3.ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

ที่ 1 
คุณภาพ
ของผู้เรียน 

ที่ 3 การ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
เอกชน 

พัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ความรอบ
รู้และ
ทักษะชีวิต
เพ่ือเป็น
เครื่องมือ
ในการ
ดำรงชีวิต
และสร้าง
อาชีพ 
อาทิ การ
ใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุข
ภาวะและ
ทัศนคติที่
ดีต่อการ
ดูแล
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

กลยุทธ์โรงเรียนที่  2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
ตาม

แผนฯ
ของโรง 
เรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

*** 
สอด 

คล้องกับยุทธ 
ศาสตร์ สช. 

 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวช้ีวัด

ประเด็นการ
ติดตาม

ประเมินผล
ของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริ 
มาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริ 
มาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับประถมศึกษา 

ที่ 2 1.จัดระบบ
บริหาร
สถานศึกษา
อย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 
95 

1.ผูร้ับบริการ
ร้อยละ  100  มี
ความพึงพอใจ 
2.วัสดุร้อยละ 
100 มีเพียงพอ
ต่อการบริหาร
จัดการ 

ร้อยละ  
98.75 

1.สถานศึกษามี
การบริหารจัด
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2.คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัด
การศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา 
3.ผู้บริหารใช้
หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผล
การประเมิน หรือ
ผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการ
จัดการ 
4.ผูเ้รียน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัด
การศึกษา 

ที่ 3 
กระบวน 
การจัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
สำคัญ 

ที่ 3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน  

จัด
การศึกษา
ทุกระดับ 
ทุกประเภท 
โดยใช้
หลักสตูร
ฐาน
สมรรถนะ 
รวมทั้ง
แนวทางการ
จัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก
และการวดั
ประเมินผล
เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน ท่ี
สอดคล้อง
กับ
มาตรฐาน
การศึกษา
แห่งชาติ 
 
 
 

 
  



 
 

กลยุทธ์โรงเรียนที่  3  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
ตาม

แผนฯ
ของโรง 
เรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

*** 
สอด 

คล้องกับยุทธ 
ศาสตร์ สช. 

 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวช้ีวัด

ประเด็นการ
ติดตาม

ประเมินผล
ของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริ 
มาณ 

(จำนวน) 
คุณภาพ 

ปริ 
มาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับประถมศึกษา 

ที่ 3 1.พัฒนา
บุคลากรสู่
ความเป็นมือ
อาชีพ 

ร้อยละ 
90 

ครูผูส้อนมีความรู้
เรื่องกระบวนการ 
PLC 
(Professional 
Leanrning 
Community) 
“ชุมชนการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรยีนรู้
และพัฒนาผูเ้รียน 
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มเีจตคติที่
ดีต่ออาชีพ 

ร้อยละ  
99.33 

1.ครูมี
ความรู้สึก
ผูกพันต่อพันธ
กิจและ
เป้าหมายของ
โรงเรียน 
กระตือรือร้นที่
จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุ
พันธกิจ 
2.ครูมีพลังการ
เรียนรู้ ส่งผลให้
การปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียน
ของตนเองมี
ผลดียิ่งขึ้น และ
มีความ          
รับผิดชอบต่อ
พัฒนาการ
โดยรวมของ
ผู้เรียน 
 

ที่ 3 การจัด
ประสบ 
การณ์ที่เน้น
เด็กเป็น
สำคัญ 

ที ่3 การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน  

พัฒนาครูให้
มีทักษะ 
ความรู้ และ
ความ
ชำนาญใน
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
ปัญญาประ
ดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤ
ษ รวมทั้ง
การจัดการ
เรียนการ
สอนเพื่อฝึก
ทักษะการ
คิดวิเคราะห์
อย่างเป็น
ระบบและมี
เหตุผลเป็น
ขั้นตอน 
 
 
 

  



 
 

     3.ครูรับทราบ
ข้อมูล
สารสนเทศ
ต่างๆ ที่จำเป็น
ต่อวิชาชีพได้
อย่าง
กว้างขวางและ
รวดเร็วขึ้น 
ส่งผลดีต่อการ          
ปรับปรุงพัฒนา
งานวิชาชีพของ
ตนได้
ตลอดเวลา เกิด
แรงสร้างแรง
บันดาลใจต่อ
การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนต่อไป 
4.ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และผลการ
สอบวัดความรู้
ระดับชาติ
กลุ่มเป้าหมาย
ในรายวิชาหลัก 
5 วิชา          
รวมทั้งเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ใน 3 รายวิชา
ที่ไม่ได้สอบวัด
ความรู้
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 

   

 

 



 
 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 407 398 97.79 - - - - 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 407 398 97.79 - - - - 
3. ด้านสังคม 407 398 97.79 - - - - 
4. ด้านสติปัญญา 407 398 97.79 - - - - 

  
 
 
 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร์ 226 226 29.99 42.75 35.58 32.77 -2.81 -7.90 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 226 226 38.78 48.75 42.11 43.87 +1.76 4.18 มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 226 226 56.20 63.44 56.22 60.46 +4.24 7.54 มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 226 226 43.55 48.97 42.83 54.57 +11.74 27.41 มีพัฒนาการ 

  
  
  



 
 

 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
 ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 179 172 96.09 204 202 99.02 193 180 93.26 
คณิตศาสตร์ 179 176 98.32 204 197 96.57 193 192 99.48 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

179 177 98.88 204 204 100 193 192 99.48 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

179 175 97.77 204 204 100 193 192 99.48 

ประวัติศาสตร์ 179 177 98.88 204 204 100 193 192 99.48 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

179 179 100 204 204 100 193 193 100 

ศิลปะ 179 179 100 204 203 99.51 193 193 100 
การงานอาชีพ 179 179 100 204 204 100 193 193 100 
ภาษาต่างประเทศ 179 179 100 204 198 97.06 193 173 89.64 
 
  
  



 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.4 ป.5 ป.6 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ที่มีผล
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 185 176 95.14 193 192 99.48 226 218 96.46 
คณิตศาสตร์ 185 176 95.14 193 193 100 226 226 100 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

185 174 94.05 193 193 100 226 223 98.67 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

185 184 99.46 193 193 100 226 224 99.12 

ประวัติศาสตร์ 185 185 100 193 193 100 226 224 99.12 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

185 185 100 193 193 100 226 226 100 

ศิลปะ 185 185 100 193 193 100 226 226 100 
การงานอาชีพ 185 185 100 193 193 100 226 226 100 
ภาษาต่างประเทศ 185 185 99.46 193 191 98.96 226 215 95.13 
 
  
 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 

จำนวน
นัก 

เรียน
ทั้งหมด 

จำ 
นวน 
นัก 

เรียน  
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 

2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

193 193 47.46 54.82 57.15 58.69 +1.54 2.69 มีพัฒนาการ
แต่ไม่ถึงร้อย

ละ 3 
ด้านคำนวณ 
(Numeracy) 

193 193 40.47 46.25 50.12 43.60 -6.52 -
13.01 

ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านเหตุผล 
(Reasoning) 

193 193 - 46.69 - - - - - 

  
  
 



 
 

 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามาร
ถ 

ด้านการ
อ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 179 179 71.86 88.90 82.79 76.00 -6.79 -8.20 ไม่มีพัฒนาการ 
อ่านออก
เสียง 

179 179 74.14 69.72 88.10 78.13 -9.97 -11.32 ไม่มีพัฒนาการ 

  
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ

เพ่ือการพัฒนา ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด 
เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – 
Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถานศึกษา
ประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของ
ความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ 

ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1.บ้านักวิทยาศาสตร์น้อย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย 
2.จูเนียร์ สเก๊าท ์ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย 
3.สะเต็มศึกษา มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับปฐมวัย 
4.วิจัยในชั้นเรียน มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับปฐมวัย 

5.ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ระดับปฐมวัย 

6.ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

7.โครงงานห้องเรียนคุณธรรม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
8.ระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
 
 



 
 

6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
 

ชื่อรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

ปีที่ได้รับ
รางวัล 

1.สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้าน
การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย 

สถานศึกษา เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงวัฒนธรรม 2562 

2.สถานศึกษาต้นแบบระดับยอดเยี่ยมการ
น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

สถานศึกษา เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

ขอนแก่น 

2562 

3.ผู้เรียนมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
เต็ม 100 คะแนน ผลการทดสอบ
การศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

นักเรียน เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

ขอนแก่น 

2561 

4.สถานศึกษามีผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกว่าระดับประเทศ 

สถานศึกษา เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันส่งเสริมการ
สอบวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2560 

 
 

7.การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายและจุดเน้น มี ไม่มี 

1.จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

  

2.ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

  

3.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็น 
เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

  

4.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพอาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

  

  



 
 

นโยบายและจุดเน้น มี ไม่มี 
5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

  

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

7.ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

  

8.พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
9.เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

  

10.ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพและสร้างรายได้ 

  

11. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
12. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train 
The Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center: HCEC) 

  

13. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP) 

  

 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) ดี ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้านที่ 1 ................ 

ด้านที่ 2 ................ 
ด้านที่ 3 ................ 

ด้านที่ 1 ................ 
ด้านที่ 2 ................ 
ด้านที่ 3 ................ 

 

9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 


