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บทที ่1  ภาพรวมของสถานศึกษา 
 

1.1 ประวัติโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
  

  พระศาสนจักรเมอืงไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังของ
ประเทศเพราะหากเยาวชนมีความรู้มากเท่าไรประเทศชาติก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้น คุณพ่อ อัง
แซล์มเสง่ียม ร่วมสมุห์     จึงได้ริเริม่ก่อต้ังโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันท่ี   2 พฤศจิกายน 
2497 เป็นอาคารไม้  2 ชั้น  1 หลัง  ม ี               6 ห้องเรียน  สร้างบนเนื้อที่ 2 ไร่  328ตารางวา 
การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี   15  กุมภาพันธ์   2498 ใช้เวลาสร้าง  4 เดือน   เปิดท าการสอน
วันท่ี   17 พฤษภาคม  2498 โดยมีนางลมัย   รัตนไพบูลย์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  จ านวน
ผู้เรียนเริ่มแรก  258 คน 
 
พ.ศ.  2501 คุณพ่ออังแซล์ม   เสง่ียม     ร่วมสมุห์ ได้แต่งต้ัง นางสาวสุนิตย์   โรจน์รัตน์  เป็น

ผู้จัดการและนางสาวอัมพร    กาญจนราช  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่  แทน นางล
มัย   รัตนไพบูลย์  และได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

พ.ศ. 2503 ขยายห้องเรียนเพิ่ม  4 ห้อง  และขอรับผู้เรียนเพิ่มเป็น   620 คน 
พ.ศ. 2504 ขยายห้องเรียนเป็น  18 ห้องเรียน  มีครู  22 คน  นักเรียน  694 คน 
พ.ศ. 2505 ขยายห้องเรียนเป็น  20 ห้องเรียน  มีผู้เรียนเพิ่มเป็น   860 คน 
พ.ศ. 2506 ขยายห้องเรียนเป็น  22 ห้องเรียน 
พ.ศ. 2507 ขยายห้องเรียนเป็น  27 ห้องเรียน  ก่อสร้างอาคารคอนกรีต   3 ชั้น  1 หลัง 
พ.ศ. 2511 คุณพ่อ อังแซล์ม  เสง่ียมร่วมสมุห์     ถึงแก่มรณภาพ  คุณพอ่ยวง บุญเลิศ      

เกตุพัตร   ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ และอนุมัติให้สร้างอาคารคอนกรีต  4  ชั้น   
1  หลัง 

พ.ศ. 2512 ขยายห้องเรียนเป็น  32  ห้องเรียน 
พ.ศ. 2513 คุณพ่อซีลวีโน สนัดวิจิตรวงศ์     ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ 
พ.ศ. 2515 คุณพ่อยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์    มารับต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส 
พ.ศ. 2516 คุณพ่อปอล  ถาวร    กิจสกุล รับมอบต าแหน่งจากคุณพ่อยอแซฟ สังวาลย์ 
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ศุระศรางค์ 
พ.ศ. 2518 แต่งต้ังนางสาวบุญเรือน   เอี่ยมวนานนทชัย  ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่แทน

นางสาวอัมพร  กาญจนราช 
พ.ศ. 2519 แต่งต้ังนางจงจิตต์   ชีพเป็นสุข   ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวบุญเรือน   

เอี่ยมวนานนทชัย 
พ.ศ. 2520 นางจงจิตต์         ชพีเป็นสุข    ขอลาออกจากต าแหน่งเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น 
  เซอร์แทแรส บุญรักษ์      หมั้นทรัพย ์     ด ารงต าแหน่ง      ครูใหญ่ 
  เซอร์โซฟีย์    รจุ ี ธุถาวร       ด ารงต าแหน่ง      ผู้จัดการ 
พ.ศ. 2522 แต่งต้ังเซอร์มักแลน  อุดร        บุญทองมาก    ด ารงต าแหน่ง    ครูใหญ่  

แทนเซอร์แทแรส    บุญรักษ ์    หมั้นทรพัย์ 
คุณพ่อยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค์  ด ารงต าแหน่งแทน คุณพ่อปอล  ถาวร   
กิจสกุล 

พ.ศ. 2524 เซอร์โซฟีย์    รจุี    ธุถาวร  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ แทน เซอร์มักแลน  อุดร   
บุญทองมาก  ซึ่งต้องไปปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในต่างจังหวัด 

พ.ศ. 2526 เปล่ียนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอแซฟ เสวียง    
ศุระศรางค์    เป็น   คุณพ่อมีคาแอล  อดุลย์     คูรัตน์  แต่งต้ัง เซอร์ซูซาน   
มารินทร์  พุฒตาลศรี  ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน เซอร์โซฟีย ์   
รุจี     ธุถาวร 

พ.ศ. 2530 แต่งต้ังเซอร์แคล์ร  สมนึก   สมเนตร   ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ-ครูใหญ่   
  แทนเซอร์ซูซาน  มารินทร์    พุฒตาลศรี 
พ.ศ. 2533 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อมีคาแอล  อดุลย์   คูรัตน์ เป็น  

คุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์ 
พ.ศ. 2534 แต่งต้ัง เซอร์โยเซฟิน   ประนอม   เสนารักษ์   ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่   

แทน เซอร์แคลร์  สมนึก   สมเนตร 
พ.ศ. 2535 ขยายห้องเรียนเป็น  31 ห้องเรียน   ผู้เรียนจ านวน  1,385 คน  ครู   60  คน 
พ.ศ. 2537 แต่งต้ังเซอร์เทเรซา  ทองล้วน      แดงเดช  ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่   

แทนเซอร์ โยเซฟิน    ประนอม     เสนารักษ์    เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับ 
ใบอนุญาตจากคุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์    เป็น   คุณพอ่ยอแซฟ    
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สมศักด์ิ   ธิราศักด์ิ 
พ.ศ. 2538 พัฒนาการเรียนการสอน จัดให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์  และการตรวจวิเคราะห์ 

ข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2539 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เป็นคอนกรีต   5 ชั้น  และจัดต้ังวงดุริยางค์ของ

สถานศึกษาผู้เรียนได้ท าชื่อเสียงโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหา ( I.Q. 
Questions ) ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

พ.ศ. 2540 จ านวนผู้เรียนเพิ่มเป็น  1,405 คน  ครูจ านวน  63  คน 
พ.ศ. 2541 จ านวนผู้เรียนเพิ่มเป็น  1,804 คน   ครู   75 คน  เริม่ใช้อาคารเรียนหลังใหม่ ได้

พัฒนาการเรียนการสอน  มีการติดต้ังระบบวีดีทัศน์ทุกห้องเรียน จัดจ้างครู
ต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง จากสถาบันสอนภาษามาสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศ และขยายห้องคอมพิวเตอร์เป็น  2 ห้อง ได้ทุบอาคารเรียนตึก
เซนต์โยเซฟ ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม และสร้างโรงอาหารเพื่อบริการด้านอุปโภค
และบริโภคต่อผู้เรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  

พ.ศ. 2542 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คุณพ่อยอแซฟ  สมศักด์ิ    ธริาศักด์ิ   
เป็น   คุณพ่อยอแซฟ  วิจิตร   ลิขิตธรรม  แต่งต้ังเซอร์ริต้าวิชลัดดา     ยิ่งสมสุข   
ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน เซอร์เทเรซา  ทองล้วน      แดงเดช 

พ.ศ. 2543 สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จ านวนผู้เรียนเพิ่ม
เป็น  2,181 คน   

พ.ศ. 2545 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบแรก 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น  
พ.ศ. 2546 แต่งต้ังเซอร์มาร์กาเร็ต     จิตรี     รัตนาวงศ์ไชยา    ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - 

ครูใหญ่  แทนเซอร์ริต้าวิชลัดดา    ยิ่งสมสุข 
พ.ศ. 2547  เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คุณพ่อยอแซฟ  วิจิตร  ลิขิตธรรม   

เป็นคุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์  สุทศ     ประมวลพรอ้ม   
พ.ศ. 2548 แต่งต้ังเซอร์ชังตาล สุเพ็ญ    ตรีว่าอุดม   ด ารงต าแหน่ง   ผู้จัดการ –  

ผู้อ านวยการ  แทน เซอร์มาร์กาเร็ต  จิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา     
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พ.ศ. 2549 สถานศึกษาได้พัฒนาห้องมัลติมีเดียเพื่อให้คุณครูและผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล 
  สถานศึกษาเริ่มเปิดท าการสอนระดับปฐมวัย สถานศึกษาสถานศึกษาผ่านการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสอง 
พ.ศ. 2550 สถานศึกษาได้พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน 
พ.ศ. 2551 แต่งต้ังเซอร์เวโรนิกา สุภาพร ประราศรี  ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ- ผู้อ านวยการ   

แทน  เซอรช์ังตาล สุเพ็ญ    ตรีว่าอุดม 
  * สถานศึกษาได้พัฒนาพื้นท่ีโดยจัดสร้างลานหฤทัยเพื่อสะดวกในการจัด 

กิจกรรมของผู้เรียนอนุบาล 
  *   จัดสร้างศูนย์บูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้คุณครูผู้เรียนได้แสดงผล 

งานทางวิชาการและใช้เพื่อการประชุมของคุณครูและผู้เรียน 
พ.ศ. 2552 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์  สุทศ   

ประมวลพร้อม   เป็นคุณพ่อยอห์นบอสโก  วิทยา   คู่วิรัตน์ 
พ.ศ. 2553 สถานศึกษาได้รับการรับรองตราสารจัดต้ังเพื่อก้าวสู่การเป็นนิติบุคคล 

  สถานศึกษาได้ปรับลดจ านวนห้องเรียนเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 
และอาคารประกอบการ 

พ.ศ. 2554 แต่งต้ังเซอร์วีร์จีนี  เทพิน    เดชานนท์   ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ   
แทน  เซอร์เวโรนิกา  สุภาพร    ประราศร ี

  สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสาม 
และได้รับการรับรอง ระดับดี ดีมาก 

พ.ศ. 2555 สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน  
IEP ( Intensive  English Program ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
สถานศึกษาได้ปรับพื้นท่ีโดยก่อสร้างอาคารประกอบการ อันประกอบด้วยห้อง 
ฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องสหการ  ห้อง TKM ( Teacher Knowledge  
Management ) ห้องบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู ้ ห้องสมาคมผู้ปกครองและ 
ครู  ห้องโภชนาการ  ห้องนาฏศิลป์  ห้องเก็บเอกสาร  

พ.ศ. 2556 สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดโดย
ปรับเปล่ียนพื้นอาคารอังแซล์มชั้น 1 พื้นทางเดิน เปล่ียนสุขภัณฑ์ห้องน้ า 
ปรับปรุงห้องรับรอง เปล่ียน 
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พัดลม และย้ายเสาธง สถานศึกษาได้พัฒนาห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย และห้อง
คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา โดย จัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดซือ้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพือ่บริการแก่ผู้เรียน 

พ.ศ. 2556 สถานศึกษาได้พัฒนาอาคารสถานท่ี โดยปรับเปล่ียนพื้นกระเบ้ือง และ 
พื้นทางเดิน บริเวณชั้น 1 อาคารอังแซล์ม     

พ.ศ.2557 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอห์นบอสโก  วิทยา   คู่วิรัตน์ 
                  เป็นคุณพ่อยอห์นวรวุฒิ    กิจสกุล แต่งต้ังเซอร์เรมอนด์ ประนอมไพร    

พิเศษศักด์ิ    ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ  แทน   เซอร์วรี์จีนี  
เทพิน    เดชานนท์  โรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้เพื่อการก้าวสู่ 
มาตรฐานสากลและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนได้เปล่ียน 
เครื่องปรับอากาศ ชั้น  5 และ ชั้น 2 ของตึกอังแซล์ม 

 

1.2 ความหมายตราสัญลักษณ์ของสถานศึกษา 

เครื่องหมายกางเขนเป็นเครื่องหมายถึงความรัก ผู้เรียนโรงเรียนซางตาครู้ส 
ศึกษาทุกคน เข้ามาเรียนรู้ อบรมบ่มนิสัยให้มีชีวิตทีดี่มีศักด์ิศรีขึ้นด้วยคุณธรรม และความรู้ รู้จัก
ตัดสินใจเพื่อกิจการที่ดี และถูกต้อง แม้จะพบอุปสรรค ทุกคนก็จะพบความส าเร็จในที่สุด 

 
1.3 ขัอมูลทั่วไป 
ชื่อ   โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
อักษรย่อ  ซ.ศ.  
สังกัด   ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ที่ต้ัง   เลขท่ี  144/1  ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
สีประจ าโรงเรียน ขาว - แดง 

สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดีมั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้
ส่ิงใดมาเจือปน เป็นความบริสุทธิ์   พร้อมที่พัฒนาตน ขึ้นสู่ความดี
เรื่อยไปไม่หยุดยั้ง 
สีแดง เป็นสีแห่งความรัก  ความกล้าหาญ  และความเสียสละ เป็นพลัง
ส าคัญในการต่อสู้  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้อยู่ใต้ร่ม ขาว - แดง ย่อมมี
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ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบด้วย
ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ มีความรักความภักดี การยึดมั่นในสัจ
ธรรม และคุณธรรม ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งมั่นพร้อมที่จะก้าวไป
ข้างหน้าเพื่อเกียรติยศและศักด์ิศรีแห่งตน 

ต้นไม้สัญลักษณ์ ต้นเฟื่องฟ้า 
ปรัชญาสถานศึกษา ศึกษาดี มีคุณธรรม น าไปสู่ความส าเร็จ 
คติพจนส์ถานศึกษา เรียนดี มีวินัย จิตใจสูง 
อัตลักษณ์สถานศึกษา รัก รับใช้ และ เมตตา 
เอกลักษณ์ผู้เรียน  ซื่อสัตย์  สะอาด มารยาทงาม 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 พ.ศ. 2539     รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหา ( I.Q. Questions ) ชิงแชมป์ประเทศไทย  

     ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น  

 พ.ศ. 2542    วงโยธวาทิตของสถานศึกษาเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ ได้รับรางวัล 
     เหรียญทอง    อันดับ  2 

 พ.ศ. 2543    สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา  
                    และมัธยมศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จ านวน 
                    ผู้เรียนเพิ่มเป็น   2,181 คน   

   วงโยธวาทิตของสถานศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
   พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  ตัวแทน ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไป    
  เชียร์กีฬาโอลิมปิก ณ  นครซีดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย 

 พ.ศ. 2544 สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรม ราชกุมารี  การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย 
 สถานศึกษาได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรรับรองว่าสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ 
 จัดกิจกรรมด้านจริยศึกษาดีเด่น 

 พ.ศ. 2545 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น 
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  กรุงเทพมหานคร รุ่นอายไุม่เกิน  
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10 ปี  

 พ.ศ. 2546สถานศึกษาได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรเพือ่แสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่ปลอด 
ยาเสพติด  
สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย 
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดวาดภาพใน 
การประกวดวาดภาพ ระบายสี จากประเทศญี่ปุ่น 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ประถมศึกษาปีที่ 5และมัธยมศึกษาปีที่  2 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค  ระดับจังหวัด ในการทดสอบแข่งขันวัด
ความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ของบริษัท ท๊อป  เทสต์  เซนเตอร์ 
จ ากัด 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม รุ่น 
Standard A  จากสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

 พ.ศ. 2547 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด ของกรุงเทพมหานคร ใน 
การสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ  จัดโดยบริษัท ทอ๊ป เทสต์ จ ากัด 
รางวัลดีเด่น ในการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจัด
โดยบริษัท ซากุระ จ ากัด 
บุคลากรครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี ”  ของส านักงาน 
เลขาธิการ คุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ 

      ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับภาคและระดับ      
     จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการสอบแข่งขันวิชาสังคมศึกษาจัดโดย บริษัท เสริม  
     ปัญญา รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงประเภทสวยงามเชิงอนุรักษ์  
     วัฒนธรรมไทยงานร่วมใจสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  ณ  วัดกัลยาณมิตร   
     เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2548 สถานศึกษาได้รับโล่โรงเรียนดีเด่นโครงการฝึกเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออก 
ผู้บริหารได้รับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี    ” 
กลุ่มธุรกิจโคคา โคล่า มอบโล่ โครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกก าลังกาย 
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ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ผู้สอบได้อันดับ 1   ระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 – 4   โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย
บริษัท ท๊อป เทสต์ จ ากัด 
ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล Thonburi  Inter  Soccer  Tournament   

 พ.ศ. 2549สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสอง 
โรงเรียนได้รับป้ายอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข 
สถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่  1-2  ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม ระดับ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการสอบแข่งขันวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ   
จัดโดยบริษัท ท๊อป เทสต์ จ ากัด 
รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมชาย การแข่งขันเทควันโด  จัดโดย  International  Tae 
Kwan Do  Chung Do Kwan  Tournament Thailand 2006 

 พ.ศ. 2550สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทองสถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพจาก  
กระทรวงสาธารณสุข 
สถานศึกษาได้รับรางวัลโล่ทอง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  โครงการ
ห้องสมุดดีเด่น ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจัดโดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ 
รางวัลบรรณารักษ์ดีเด่น  จัดโดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
สถานศึกษาได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอรอ่ย และ เมนูชูสุขภาพ  จาก
กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ระดับภาคและ
ระดับจังหวัด ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ใน 5 วิชาหลัก จัดโดยบริษัท ท๊อป 
เทสต์ จ ากัด  
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสะกดค า ช่วงชั้นท่ี 1  ในงานแข่งขันทักษะภาษาไทย 
จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพท. กทม. เขต  3 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอิเลคโทน รุ่นอายุไม่เกิน 11  ปี จัดโดยส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

 พ.ศ. 2551รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 11  ปี  จัดโดย เขตธนบุรี 
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รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ของตัวแทนผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัด
ความสามารถทาง วิชาการ วชิาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จัด
โดย บริษัท ท๊อป เทสต์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัด
ความสามารถ ทางวิชาการ วชิาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จัด
โดย บริษัท ท๊อป เทสต์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัด
ความสามารถทาง วิชาการ วชิาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จัด
โดย บริษัท ท๊อป เทสต์  เซ็นเตอร์ จ ากัด 

 พ.ศ. 2552สถานศึกษาได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ  การประกวดโครงการเยาวชนร่วมใจ   
ลดน้ าเสีย คืนน้ าใสให้เจ้าพระยา 
ผู้บริหารได้รับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ  “  คุรุสดุดี    ” 
สถานศึกษาได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศด้านพัฒนาดีเด่น  การประกวด อย. นอ้ย 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 
ตัวแทนผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโลโก้  รางวัลความสามารถ 
ดีเด่น การประกวดเขียนเรียงความ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ( D ) 

     ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประเทศ    
     ระดับภาค และระดับจังหวัด ในการสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย บริษัท  
     เซนเตอร์วัน จ ากัด 
     รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล และเป็นตัวแทนระดับเขตธนบุรี 
     บุคลากรได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนฟุตซอลยอดเยี่ยม 
     บุคลากรครูได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้   
     ภาษาต่างประเทศ  ของคุรุสภา 

 พ.ศ. 2553 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และมัธยมศึกษาปีที่  3 ได้รับรางวัล 
  เหรียญทอง      การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ งานวันการศึกษา   
  เอกชน 2554 จัดโดยส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงจีน 
งานวันการศึกษาเอกชน 2554 จัดโดยส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาไทย 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์  ประจ าปี 2554 รอบระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2554สถานศึกษาได้รับการรับรอง การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
รอบสามในระดับปฐมวัย ดีมาก และระดับดี ขั้นพื้นฐาน 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และประถมศึกษาปีที่  6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 12   จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 5เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด 
ล าดับที่ 1 ของจังหวัด ในการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา 
ภาษาอังกฤษ จัดโดย บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประถมศึกษาปีที่ 4  , ประถมศึกษาป่ีที่ 5 และ
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร 
ในการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา คณิตศาสตร์  ครั้งที่  5  
ประจ าปีการศึกษา 2554 จัดโดย บริษัทเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเป็นผู้สอบได้
คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) ในการสอบแข่งขันวัด
อัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย จัดโดย บรษิัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น 
จ ากัด 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับรางวัลทางวิชาการ วิชา
สังคมศึกษา จัดโดย บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 
ผู้บริหารได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติโครงการหน่ึงแสนครูดี จัดโดยส านักงาน
เลขาธิการ คุรุสภา 
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บุคลากรครูจ านวน  6  คน  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกยีรติโครงการหน่ึงแสนครูดี 
จัดโดยส านักงานเลขาธิการ คุรุสภา 

 พ.ศ. 2555 สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานเกยีรติคุณสัญญา  ธรรมศักด์ิ 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3  คน สอบ O Net ได้ 100 คะแนนเต็ม 
วิชาภาษาอังกฤษ 
สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่
เกิน 14 ปี 
สถานศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย 

 พ.ศ. 2556โรงเรียนได้รับรางวัล อย.น้อย ยอดเยี่ยม จากกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 
การศึกษา 2556 
ตัวแทนผู้เรียนได้รับรางวัล Honda Super Junior Contest และเป็นตัวแทนใน 
การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ของ
กรมพลศึกษา 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการ
ทดสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ 
ตัวแทนผู้เรียนชั้น ม.3 ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ  
ของ EF 

 พ.ศ. 2557  รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  จัดโดยกระทรวง 
วัฒนธรรมฯ 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง คณิตศาสตร์  ของ สพฐ. 
ตัวแทนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสะกดค า 
งานวิชาการ “ สร้างวิชาการ สรรค์วิชาศิลป์ อินทราราม” โรงเรียนวัดอินทราราม 
ตัวแทนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลชนะเลิศเกม 24  งานวิชาการ 
“ สร้างวิชาการ สรรค์วิชาศิลป์ อินทราราม” โรงเรียนวดัอินทราราม 
ตัวแทนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
ระบายสีโครงการ “  CP TOFU HEROES เต้าหู้ผัก พิทักษ์โลก ” จัดโดยบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด ( มหาชน ) 
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           รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน อ้อมน้อยมินิคัพ  จัดโดยเทศบาลอ้อมน้อย 
          รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15  ปี จัดโดยเขตคลองสาน 
          รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ของเขตธนบุรี 
          รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ของเขตธนบุรี 

 พ.ศ. 2558 - โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สอง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตาม 

                                พระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
                                 ปีการศึกษา 2558-2560 
                               - เด็กหญิงณีรนุช สวนมาลา นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลพระกินรี 
                                 บุคคลแบบอย่าง "คนดี คิดสี สังคมดีตามรอยพระยุคลบาท"  ครั้งที่ 6  
                                 ประจ าปี 2559 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และ 
                                 หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
                              - เด็กหญิงสุภารา จรัวแสงกุลกิจ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เป็นเยาชน 
                                ที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาประจ าปี 2559  และนักกีฬา 
                                ยอดเยี่ยม จากคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก ปีการศึกษา 2559  
                                มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย 
                            -  เด็กชายธนกฤต ธนสารสาคร  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัล 
                                เหรียญเงิน  ในการแข่งขัน  Asmo Thai Science  & Math Compettion  
                                2015 
                            -  เด็กชายชชัวาล  ปานแก้ว  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัล 
                                เหรียญเงิน ในการแข่งขัน  Asmo Thai Science  & Math Compettion  
                                2015 
 
1.4  ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษา 

ข้อมูลห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย IEP อิสลาม รวม 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖) 5 19 - 24 
มัธยมต้น (ม.๑-๓ ) 6 - - 6 
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มัธยมปลาย (ม. ๔-๖ ) - - - - 
อื่น ๆ ....................................... - - - - 

รวม 11 19 - 30 
 

ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
อาคารเรียนจ านวน  1  หลัง   อาคารประกอบจ านวน  1  หลัง  
ส้วม  4    หลัง    สระว่ายน้ า -   สระ    

 สนามเด็กเล่น 1   สนาม   สนามฟุตบอล 1  สนาม     
 สนามบาสเก็ตบอล  1  สนาม  
 สนาม อื่นๆ (ระบุ)  สนามแบตมินตัน   1  สนาม 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
       1) ห้องสมุดมีขนาด   24  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 18,463 เล่ม 
 การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Maslibrary 
 จ านวนผู้เรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉล่ีย 763 คน ต่อ วันคิดเป็น 
            ร้อยละ  71.44 ของผู้เรียนท้ังหมด 

2) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด   17   ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร ์  3    ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์  1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1   ห้อง ห้องส่ืออนุบาล   1   ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี  3   ห้อง ห้องพยาบาล   1    หอ้ง 
ห้องศาสนสัมพันธ์  1   ห้อง ห้องแนะแนว   1    หอ้ง 
ห้องพละ   1    ห้อง ห้องลูกเสือ   1    หอ้ง 
ห้องส่ือการเรียนการสอน 1   ห้อง ห้องอัดเสียง   1    หอ้ง 

             3) เครื่องคอมพิวเตอรพ์รอ้มโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด    135     เครือ่ง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 

      1.  ใช้ในการเรียนการสอน 111 
      2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 135 
      3.  ใช้ในการบริหาร 24 

 จ านวนผู้เรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
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 เฉล่ีย  200  คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 15.82   ของนักเรียนท้ังหมด 
4) แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)  

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 
 สวนอาเซียน 
 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 สวนวรรณคดี 
 สนามเด็กเล่น 
 ลานกิจกรรม 
 ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
 มุมหนังสือ 
 โรงอาหาร 
 สหกรณ์ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 วัดซางตาครู้ส 
 สวนสมเด็จย่า 
 ส านักงานเทศกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ศาลเจ้าเทียนอันเก๋ง 
 ปากคลองตลาด 
 วัดกัลยาณมิตร 
 มัสยิดบางหลวง 
 วัดประยุรวงศาวาส 



 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2559-2563  (พื้นฐาน)                                                                                                                              15 
 

1.5  การจัดการและการบริหารโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 หลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน (วิชาการ) 

 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุม่สาระการ
เรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศกึษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
ประวัติศาสตร ์

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๔๐ 

(๑.๐ นก) 
๔๐ 

(๑.๐ นก 
๔๐ 

(๑.๐ นก) 
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สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พื้นฐาน) 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ 
นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชา / กิจกรรม
ที่สถานศกึษาจดั
เพิ่มเตมิ  ตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

ปีละ ๔๐ ชั่วโมง ปีละ ๒๐๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน
ท้ังหมด 

๑,๑๒๐ ชั่วโมง/ป ี ๑,๒๔๐ ชั่วโมง/ป ี

 
1.7 อัตลักษณ์ผู้เรียน 

       รัก รับใช้ เมตตา  -รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของตนเองและ
ผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ มีน้ าใจ พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังส่ิงตอบ
แทน รู้จักให้อภัยและคืนดี รักและ ทนุถนอมส่ิงสร้างทั้งหลาย 

       เอกลักษณ์สถานศึกษา 
ซื่อสัตย์  สะอาด มารยาทงาม 

      ซื่อสัตย์  -  มีความซือ่ตรง จริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
      สะอาด  -  สะอาดทั้งกายและใจ 
     มารยาทงาม –  รู้จักกาลเทศะ วางตนได้เหมาะสม 
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สถานท่ีตั้งสถานศึกษา 
ที่ต้ังเลขท่ี   144/1   ถนนเทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณ์   เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย ์ 10600  โทรศัพท์   02-4666912   โทรสาร  02-4657009  
 website www.sc.ac.th  l   E-mail   sc.ac.santacruz@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

1.8 ปรัชญาสถานศึกษา 
ศึกษาดี  มีคุณธรรม น าไปสู่ความส าเร็จ 

 
1.9 วัตถุประสงค์สถานศึกษา 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มุ่งเน้นความส าคัญของ

ผู้เรียนตามศักยภาพ และธรรมชาติของบุคคล เป็นทั้งโรงเรียน โรงสอนและสนามฝึกหัดการ
ปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม กิจ เมตตา ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนธรรมและภูมิปัญญาไทยระดับ
บุคคลและหมู่คณะ   เพื่อให้เป็นบุคคลที่ดี   เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักพระคริสตธรรม
และศาสนสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก สังคม ตามอุดมคติที่ว่า “ รักและรับ
ใช้ ” มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อพระเจ้า   

2.จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ  

http://www.sc.ac.th/
http://www.sc.ac.th/www/image/map_big.jpg
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ส าหรับเด็กและเยาวชน ใช้หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. 2546และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นแกนหลักของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เน้นบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาและหลักการศึกษาคาทอลิก  

3.จัดกิจกรรมและกระบวนการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
และสังคม ท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง   เป็นหนึ่งเดียวสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชนและสังคมช่วยเหลือผู้
ยากจนและด้อยโอกาส  ทางการศึกษาและเป็นการร่วมรับภาระด้านการศึกษาของรัฐ 

4.ด าเนินการให้บริการในด้านท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาตน  
ด้านทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เรียนรู้ ค่านิยมทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสืบสานภูมิปัญญาของสังคมให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง  

5.จัดบริการด้านวิชาการแก่ผู้ปกครอง ชุมชนด้วยโครงการ/กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง  
เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และความแข็งแรงของกระบวนการกล่อมเกลา ทางสังคม 

6.ก ากับดูแลเกี่ยวกับการจัดบริการอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย บริการรถ 
รับส่งนักเรียนไปกลับ ฯลฯ ส าหรับนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครอง 

7.ด าเนินการเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีที่มีความสงบและปลอดภัย ปลอดอบายมุขและ 
ส่ิงเสพติด มีระบบและวินัยท่ีดีและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สะอาด 
ร่มรื่น และร่มเย็น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ และบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยไมตรีจิตและ
มิตรภาพ มีสัญลักษณ์ทางศาสนาเป็นส่ิงเตือนใจให้ทุกคนมุ่งสร้างคุณงามความดี 
  
1.10 เป้าหมายสถานศึกษา 

1.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก าหนดนโยบาย โครงสร้าง โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

3.อาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  เอื้อต่อการเรียนการสอน 
สาธารณูปโภคครบ ครัน   ส่ือวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ทันสมัย 

4.บุคลากรโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5.ครูเป็นครูมืออาชพี มีขวัญและก าลังใจ ผ่านการประเมินท้ังภายในและภายนอก 
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6.ผู้เรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทักษะในการด าเนินชีวิต 
7.บุคลากรด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8.สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา  องค์กร

ภาครัฐ   ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
 
1.11 นโยบายของสถานศึกษา 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสถานศึกษาจึงก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษา      ดังนี้ 

1.ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความรู้ทางวิชาการ และลักษณะนิสัย

ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
3. ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
  4. พัฒนาการจัดหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลและจัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

5. ส่งเสริมความเป็นไทยให้กับผู้เรียนและรู้จักอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
6. พัฒนาการจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ด้วยการบริหารจัดการโดยใช ้

โรงเรียนเป็นฐาน 
7. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงก าหนด 
8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา  
9. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการ

ที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
10. พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างคุณภาพการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษา  
11.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมอืกับสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 

สถาบันการศึกษาและชุมชน 
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คุณลักษณะของผู้เรียนสถานศึกษาคาทอลิก 
     1.  รัก เมตตา รับใช้   -รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของตนเองและ
ผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ มีน้ าใจ พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังส่ิงตอบ
แทน รู้จักให้อภัยและคืนดี รัก และทนุถนอมส่ิงสร้างทั้งหลาย 

   2.  ซื่อตรง / ซื่อสัตย์  - มีปรีชาญาณในการด ารงตนอยู่ในความจริง รูจ้ักแสวงหาความจริง 
แยกแยะดี-ชั่ว จริง-เท็จ และให้คุณค่าส่ิงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง กล้าหาญที่จะท าส่ิงถูกต้องและ
เท่ียงตรง จริงใจ มีสัจจะ โปร่งใส ไม่คดโกงหรือเบียดเบียนผู้อื่น 

   3. กตัญญูรู้คุณ  -รู้คุณต่อพระเจ้า ส่ิงสร้าง และผู้มีพระคุณ และตระหนักในความดีที่ผู้อื่น
มอบให้ตน พรอ้มตอบแทนคุณในทุกโอกาส นบนอบ เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดา ผู้มี
พระคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน 

   4. พอเพียง มีภูมิคุ้มกัน  -เฉลียวและฉลาด รอบคอบ พร้อมรับการเปล่ียนแปลง พอใจใน
ส่ิงที่ตนเป็นและมีประหยัดและอดออม  มชีีวิตอยูอ่ย่างเรียบง่ายและมีความสุข รักและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

   5. รักกันฉันท์พี่น้อง  -ด าเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานของความ
เสมอภาพและเท่าเทียมกัน เคารพในความแตกต่างทางความเชื่อทางศาสนา และวัฒนธรรม 

   6. มุ่งความเป็นเลิศ  -ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้รอบ และมุง่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ
แห่งตน 

 
1.12 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้ด าเนินงานขับเคล่ือนนโยบาย และแผนกลยุทธ์ 
สู่การปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา 2558  และได้สรุปผลการด าเนินงานออกเป็นแผนงานตาม
มาตรฐานได้  5  ด้าน ดังนี ้

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  คิดเป็นร้อยละ 92.88 
1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  
      คิดเป็นร้อยละ 98.33 
1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู ้ และ    
      พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 95.94 
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1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์    
      ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 85.48 
1.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ   
       88.25 
1.6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ 
      ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต คิดเป็นร้อยละ 92.29 

2.ด้านการจดัการศึกษา 
2.1 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
      เกิดประสิทธิผล คิดเป็นร้อยละ 97.32 
2.2 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
      เกิดประสิทธิผล คิดเป็นร้อยละ 95.72 
2.3 คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตาม 
      บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
      คิดเป็นร้อยละ 79.91 
2.4 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรม 
      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน คิดเป็นร้อยละ 92.63 
2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้     
      ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 90.11 
2.6 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ 
      ก าหนดในกฎกระทรวง คิดเป็นร้อยละ 97.61 
2.7 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ  
      84.83 

3.ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็น 
      สังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 86.67 

4.ด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 
4.1 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา   
      และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 99.33 
4.2 สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของ 
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      อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 96.95 
5.ด้านมาตรการส่งเสริม 

5.1 การจัดกิจกรรมตามนโนบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90.69 

 
1.13 การวิเคราะห์สภาพสถานศึกษา(SWOT)  

จุดแข็ง 
1.ผู้เรียนมีระเบียบวินัย กล้าคิด กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพและความประพฤติดี มี 

สัมมาคารวะและตั้งใจศึกษาหาความรู้ 
2.ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้ในด้านวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้ง 

กับครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
3.ผู้บริหารใช้หลักการกระจายอ านาจเพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ 

บริหารงานของโรงเรียน 
4.ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญ โดยเฉพาะการสอนโดยใช้วิธีการแบบ Storyline Approach 
5.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็นที่ยอมรับจากต้นสังกัดและ 

หน่วยงานภายนอก 
6.สถานศึกษามีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน 
7.สถานศึกษามีชื่อเสียงด้านกีฬา 

จุดอ่อน 
1.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนด้านน้ าหนักเกินเกณฑ์และต่ ากว่าเกณฑ์  

รวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2.การควบคุมบ ารุง รักษา ครุภัณฑ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
3.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดให้มากขึ้น 

โอกาส 
1.สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่เอื้อต่อการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
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2.ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมอืและให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

3. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างทางภาษาและ 
วัฒนธรรม 

4.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
อุปสรรค 

1.สถานท่ีต้ังของสถานศึกษาสถานศึกษาอยู่ในซอยที่คับแคบ ส่งผลให้การจราจร 
บริเวณรอบสถานศึกษาติดขัดทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น 

2.สถานศึกษาต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง
ท าให้เกิดการแข่งขันสูง 
 
1.14 ตารางวิเคราะห์ประเด็นการจัดท าแผนพัฒนาฯ 

                  
                       ประเด็น 
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1. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550                     

2.แผนพัฒนาเศรษฐกจิ ฉบบัท่ี 11 
พ.ศ. 2555 - 2559 

                    

3.แผนการศกึษาชาติ พ.ศ.2552-2559                     

4.แผนพัฒนาการศกึษาชาติ พ.ศ.2554-
2559 

                    

5.มาตรฐานวิชาชีพคร ู                     

6.พ.ร.บ.การศึกษาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2545 

                    

7.พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551                     

8.แผนยุทธศาสตรฝ์่ายการศกึษาฯ                     

9.การปฏิรปูการศึกษา พ.ศ.2552-2561                     

10. สมศ.รอบ 3และร่าง สมศ. รอบ 4                     

11.ความคาดหวังของผูป้กครองและ
ชุมชน 

                    

12.ปรชัญาการศึกษาคาทอลิก                     
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13.บุคคลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล                     

14.มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและ 
EDBA 

                    

15.การวิเคราะห์ SWOT การด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาโรงเรียน 

                    

16.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 

                    

17.นโยบายโรงเรียน                     

18. การเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN : 
Association of Southeast Asian Nations) 

                    

19. ข้อมูลการรบันักเรียนปัจจบุันและ
อนาคต 

                    

20. ข้อมูลอัตรากาลังของโรงเรียนปัจจุบัน
และอนาคต 

                    

21. ข้อมูลการแนวโน้มการใช้งบประมาณ
ปัจจบุันและอนาคต 

                    

22. อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลกิและ
เอกลักษณ์โรงเรียน 

                    

 
 
1.15 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
 

1.เพื่อให้เป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
2.เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้รบัรู้ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการร่วมคิดร่วมท าระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชน  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
4. เพื่อเป็นหลักประกันในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 

ข้ันตอน วิธีการ / กิจกรรม ผลส าเร็จ 
1. เตรียมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
สถานศึกษา 

1. จัดต้ังคณะท าแผน 
-ท าความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
-ประสานความร่วมมือทางวิชาการ 
-วางแผนการท างานของ
คณะท างาน 

1.คณะกรรมการจัดท าแผนท่ี
เป็นผู้แทนจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ในการจัด
การศึกษา มีทักษะการจัดเป็นท่ี
ยอมรับ 
2.การประสานงานกับต้นสังกัด
เพื่อรับความช่วยเหลือทาง 
วิชาการ 
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  - แผนการด าเนินงานจัดท า
แผน 
คณะอนุกรรมการทีม่ี
ความสามารถเฉพาะด้าน 
 

2. ประเมินความ
ต้องการและความ
จ าเป็นของ
สถานศึกษา 

1.ท าความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายของสถานศึกษา 
2.จัดท าภาพรวมของสถานศึกษา 
3.ส ารวจความต้องการด้าน
การศึกษาของผู้เรียน 
4.วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ
ด้านการศึกษาของผู้เรียนและ 

1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
สถานศึกษา 
2.ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้
ในการตัดสินใจได้ 

 ภาพรวมของ
สถานศึกษา 

 ความต้องการของผู้เรียน 
จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

3. วิเคราะห์ปัญหา 
สาเหตุและพิจารณา
แนวทางแก้ไขตาม
ประเด็นส าคัญการ
พัฒนา 

1.ทบทวนประเด็นส าคัญการ
พัฒนา 
2.ตัดสินใจเลือกประเด็นท่ีจะ 
ด าเนินการ 
3.เขียนเป้าหมายการพัฒนา 
4.เขียนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ได้ประเด็นส าคัญที่คัดเลือกมา 
ด าเนินการและสรุปมาเขียน 

 เป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา 

4. ก าหนด
แผนปฏิบัติการ 
รายปี 

1.ก าหนดแผนปฏิบัติการรายปี 
2.ตรวจสอบความเชื่อมโยง
ระหว่างเป้าหมายกับแผนปฏิบัติ
การรายปี 

โครงร่างแผนปฏิบัติการรายปี มี
รายละเอียด ประกอบด้วย 

 วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย
การพัฒนา) 

 ยุทธศาสตร์ 
 กิจกรรม 
 ผู้รับผิดชอบแต่ละ

กิจกรรม 
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 ระยะเวลาเริ่มต้นถึง
ระยะเวลา แล้วเสร็จ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน 

 งบประมาณ 
5. เขียนแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

1.แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การเขียนตามความถนัดหรือตาม
อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย2.
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้อง 

1)จัดพิมพ/์ ประชาพิจารณ ์

ได้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (รายปี) ที่มี
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 
สนองตอบการแก้ปัญหาของ
สถานศึกษาความต้องการของ
ชุมชนท้ังในระยะยาว 
(เป้าหมาย) และระยะส้ัน (ราย
ปี)และสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าตามมาตรฐาน
การเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ 

6. น าแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติ 

1.สร้างการยอมรับ 
2.มอบหมายการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นทางการ 
3.ท าความเข้าใจแผน (โดยผู้
ปฏิบัติ) 

มีแผนการปฏิบัติตามแผนอย่าง 
จริงจัง เต็มใจเป็นแผนของเรา 

 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ฉบับปรับปรุง ปี
การศึกษา 2559-2561 ด าเนินการโดยค านึงถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาและ
บริบทของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการ
ปกครองส่ิงแวดล้อมและพลังงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติการปฏิรูปในทศวรรษที่สองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา
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และแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสังคมอาเซียนและสังคมโลกเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหาร จัด
การศึกษาของสถานศึกษา ที่จะด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดโดยมีการศึกษาเอกสารต่างๆ
เพื่อใช้ เป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 2555-2559 
3. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2552-2559 
4. กรอบทิศทางพัฒนาการศึกษาชาติ 2554-2559 
5. มาตรฐานวิชาชีพครู 
6. พ.ร.บ. การศึกษาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 
7. พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551 
8. แผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ 
9. การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2552-2561 
10. สมศ. รอบ 4 พ.ศ. 2559-2563 และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) 
11. ความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชน(แบบสอบถาม) 
12. นโยบายของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
13. แนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
14. บุคคลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
15. การวิเคราะห์ SWOT การดาเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
16. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังภายในและ  
      ภายนอก 
17. นโยบายสถานศึกษา 
18. การเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN : Association of Southeast Asian Nations) 
19. ข้อมูลการรับผู้เรียนปัจจุบันและอนาคต 
20. ข้อมูลอัตราก าลังของสถานศึกษาปัจจุบันและอนาคต 
21. ข้อมูลการแนวโน้มการใช้งบประมาณปัจจุบันและอนาคต 
22. อัตลักษณ์สถานศึกษาคาทอลิกและเอกลักษณ์ผู้เรียน 
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คณะกรรมการจัดท าแผนได้ศึกษาเอกสารกรอบแนวคิดและวิเคราะห์ออกมาเป็น
ประเด็นส าคัญต่างๆเพื่อน าไปสู่ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาเป็นทิศทางในการด าเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดโดยจัดท าเป็นตาราง
เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดกับประเด็นส าคัญที่จะน า ไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาดังนี ้
1) (ร่าง)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับปี 2558) 

2) แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งกลไกการ
ขับเคล่ือนไปสู่ภาคปฏิบัติ 

บทเรียนจากประสบการณ์ต่างประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษา 

- สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ  เน้นการสร้างพื้นฐาน (Foundation) ที่
มั่นคงและบูรณาการเพื่อรองรับการศึกษาและการเรียนรู้ตอบสนองต่อสังคมแห่งการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และสมดุล 

- สร้างพลเมืองคุณภาพ คนที่สมบูรณ์ทุกด้าน ช่วยให้พบความสามารถของตน 
รับรู้ศักยภาพ  และใคร่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- รูปแบบการบริหารจัดการ  สร้างสมดุลระหว่างการรวมศูนย์และการกระจาย 
อ านาจ  เน้นการบริหารการศึกษาด้วยท้องถิ่นมากขึ้น  ส่วนกลางเป็นผู้วางเป้าหมายแนะ
แนวทางและให้อิสระกับสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
- การจัดการเรียนการสอน ยึดหลักการดูแลแบบครบวงจรและเท่าเทียม  ให้ อิสระ

แก่ครูในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถตนเอง  แรงใจ 
(Passion) ในการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  สร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและสนุกสนาน 
ผสมผสาน การเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสมดุล 

- ครู ครูเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษาในหลายประเทศ จุดเน้นคือการสร้าง ครู
คุณภาพสูงและเป็นเลิศ มีการคัดเลือกผู้ที่จะประกอบอาชีพครูอย่างเข้มข้น  บ่มเพาะทักษะ 
อาชีพครู มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาตนเอง  แลกเปล่ียนประสบการณ์ วาง
ระบบ พัฒนาอย่างครบวงจร ปรับอัตราเงินเดือนให้สูงเท่าวิชาชีพชั้นสูง ยกระดับมาตรฐาน 
เส้นทาง อาชีพครูมีความก้าวหน้า 

- หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรมีความเข้มข้น มีมาตรฐาน แต่ให้โครงสร้างหลักสูตร 
เป็นเพียงกรอบ เน้นการเรียนรู ้ที่กว้างขวางและเป็นองค์รวม  (Broad-based and 
Holistic Learning) โรงเรียนและครูมีอิสระในการก าหนดวิธีการเรียนการสอน 
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- การประเมิน ไม่มีระบบประเมินด้วยข้อสอบกลาง (National Test) หรือมีสอบ 
วัดผลมาตรฐานน้อยครั้งหรือครั้งเดียวเมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  หันมาเน้นการประเมิน 
พัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

-   เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
เน้นท่ีเน้ือหาสาระ (Content) สอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละวัย 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่   21 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่  21 
จะ ประกอบไปด้วยแนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญทั้งการ  “ซ่อม” และการ 
“สร้าง” ควบคู่กันไป เพื่อเป็นการปรับแต่ง ซ่อมแซมกลไกการศึกษาเดิมให้ดียิ่งขึ้น  และ
สร้างเสริม กลไกใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองพลวัตการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่  21 
รวมถึงสร้าง พลังของการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย เพื่อก้าวสู่การสร้างสังคมแห่งปัญญา
การเรียนรู้อย่าง สร้างสรรค์ ช่วยขับเคล่ือนให้เกิดผลในการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของไทย
ในทางปฏิบัติอย่าง ยั่งยืนและสมดุล เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 

ซ่อม 
1.  ปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพครูประจ าการ 

 โดยมีแนวนโยบายที่ส าคัญคือ ในส่วนของระบบการผลิต “ว่าที่ครูประจ าการ” ควรมี การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างเร่งด่วน และพัฒนาเสริมศักยภาพครูประจ าการ  
2.  ปฏิรูปการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 โดยเน้นการเชื่อมโยงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีหลักสูตรแกนเพื่อเป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่ให้อิสระและ
ยืดหยุ่นแก่โรงเรียนและครู ในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 
3. ปฏิรูประบบการประเมิน เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
 เพื่อบ่มเพาะทักษะ “เรียนรู้ที่จะเรียน” ดังนั้นต้องเน้นการประเมินพัฒนาการ(Formative 
Assessment) เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในห้องเรียน ช่วยสร้างให้นักเรียนมีทักษะ“เรียนรู้ที่จะ
เรียน” (Learning to Learn) และให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการ
เรียนรู้ ควรมีการประเมินประสิทธิผลของครูโดยใช้ผลการเรียนรู้ของนักเรียน  ส่งเสริมการ
เปิดเผยข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้ปกครองโดยมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
4.  ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง และบริหารการเปล่ียนแปลง ตลอดจนปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
(Management System) 
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 จัดให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย มีความอิสระ สอดคล้องกับศักยภาพและ
ความพร้อมของโรงเรียนและชุมชน เพื่อลดการรวมศูนย์ และลดภาระของภาครัฐ ส่งเสริมความ
มีอิสระของสถานศึกษาในการจัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียน  ส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งนี ้สถาบันการศึกษาต่างๆ ควรมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกันไปตาม
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมของบุคลากร 

สร้าง 
5. สร้างสังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong 
Learning) และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) 
เพื่อสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่เน้นแต่วิชาการ 
 สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม
จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบ
ความสามารถตนเอง ค้นหาแรงใจ (Passion) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครู
เลือกวิธีการที่เหมาะกับนักเรียนของตนได้อย่างอิสระ เปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ ในสังคมหรือ
ชุมชนมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียนและประชาชนทั่ว ไปที
สนใจเรียนรู้ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
กลไกการขับเคล่ือนไปสู่ภาคปฏิบัติ 
 • ต้องมีการเปล่ียนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) และสร้างผู้น า (Leadership) 
เพื่อขับเคล่ือนให้เกิดการปฏิรูปสังคม สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันโลก บูรณา
การเรียนรู้ 
  - ควรปรับปรุงแก้ไขโดยการก าหนดวิสัยทัศน์และพิมพ์เขียว  (Vision and Blueprint) 
ด้านการศึกษาระยะยาวของประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมา มีข้อจ ากัดจากความไม่ต่อเนื่อง
ของนโยบายการศึกษา 
  - จ าเป็นต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังควรมีการบูรณาการร่วมกันและการมีส่วนร่วมกับภาคส่วน
อื่นๆ เช่น ภาคธุรกิจ ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม 
 - ควรมีการปฏิรูปภาคสังคม การให้องค์ความรู้ ให้การศึกษาผู้ปกครอง ให้ความส าคัญ
กับการปรับเปล่ียนทัศนคติของผู้ปกครองในด้านการศึกษาและการเล้ียงดู  ส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้ มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  • ขยายผลจุดสว่าง (Bright Spot) ที่เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จขยายให้
เกิดการปฏิบัติจริงในวงกว้าง 
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาในวงกว้างด้วยวิธี
ต่างๆ อาท ิพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน เพื่อให้โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรทุนจากชุมชน/
สังคม เพื่อน ามาใช้จัดการศึกษา 
  • ยกระดับคุณภาพการศึกษาและขยายการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพดีด้วยเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางและถูก
น ามาใช้อย่างบูรณาการ 
  - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ือเชื่อมต่อเนื้อหาที่ดี (Good Content) สู่คนหมู่มากและ
ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อสร้าง Content Availability เช่น 
  การน าครูที่เก่งที่สุดในด้านต่างๆ มาจัดท าส่ือการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆที่
แจกจ่ายไปยังโรงเรียนท่ัวประเทศได้โดยง่าย 
   การสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นส่ือการสอนใน
คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต โดยเน้นท่ีเน้ือหาท่ีดี (Good Content) และคุณภาพ 
3) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  และเห็นชอบหลักการร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ .ศ. 2552 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ
บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
ข้อเท็จจริง 
                   กระทรวงศึกษาธิการเสนอว่า 
                        1. นับจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปี  ได้มีการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า หลาย
เรื่องประสบผลส าเร็จ เช่น การปรับโครงสร้างการบริหาร จัดการให้มีเอกภาพ  มีการจัดระเบียบ
บริหารราชการแบบเขตพื้นท่ีการศึกษา  จัดต้ังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนการน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ  เป็นต้น   แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้อง
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เร่งพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน   ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ที่
พบว่ามีสถานศึกษาจ านวนมากยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ า ขาดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้งการคิด วิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง คุณธรรม จริยธรรม ใน
ด้านครู คณาจารย์ พบว่ามีปัญหาขาดแคลนครู คณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ไม่ได้คนเก่ง 
คนดี และใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ ในด้านการบริหารจัดการพบว่า   ยังไม่มีการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการทั้งสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามเป้าหมาย รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริง 
                  2. ในคราวประชุมสภาการศึกษาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552  ได้เห็นชอบให้
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป โดยได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   เพื่อจัดท าข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา
ในภาพรวม  และให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา รวม 8 คณะ จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์
และมาตรการในการปฏิรูปการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม  การเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา  การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การเงินเพื่อการศึกษา   เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  กฎหมายการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
                     3. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ด าเนินการศึกษาเอกสาร รายงานที่
เกี่ยวข้อง และจัดประชุมระดมความคิด ดังนี้     
                                    3.1 จัดประชุมเสวนาเพื่อรับฟังและระดมความคิดจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เรื่อง ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มด้วยร่วมใจปฏิรูปการศึกษา 
                                    3.2 ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาในทุกภูมิภาค เพื่อ
จัดอันดับความส าคัญและแสดงความคิดเห็นในประเด็นปฏิรูป 
                                    3..3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาคณะต่างๆ    เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาและจัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์และมาตรการปฏิรูปการศึกษา ทั้ง 9 ประเด็น
เสนอต่อคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อจัดท าข้อเสนอในภาพรวม 
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                                    3.4  ต้ังคณะท างานเพื่อศึกษา วิจัย และจัดท าข้อเสนอเชิงลึกในบาง
ประเด็น 
                                    3.5 ประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งจากการศึกษาเอกสาร 
รายงาน บทความ และข้อเสนอแนะทางส่ือสารมวลชน  ฯลฯ 
                                    3.6 คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ  ได้ศึกษาสังเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ โดยจัดท าข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในภาพรวม   ซึ่งที่
ประชุมสภาการศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
                        4. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ติดตามและประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษาต้ังแต่ปี 2542  พบปัญหาท่ีต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขและสานต่อหลาย ๆ ด้าน ได้แก่  

a. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/สถานศึกษา   ซึ่งมีสถานศึกษาที่จัด 
การศึกษา 

b. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จ านวนร้อยละ 20.3  จาก 
จ านวน 22,425 แห่ง ที่ต้องได้รับการพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ อาจารย์  มี
การสูญเสียอัตราครูไปเนื่องจากนโยบายจ ากัดอัตราก าลังคนภาครัฐและมาตรการจูงใจให้ครู
ออกก่อนเกษียณ  ปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวุฒิและการขาดแคลนครูในบางพื้นที่  ครูขาดการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองและขาดความเอาใจใส่ 

4.3 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาและการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม   รวมทั้งการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  ยังไม่มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ  การถ่ายโอนสถานศึกษาไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพียง   381 แห่ง  และ
การศึกษาเอกชนไม่ขยายตัวเท่าที่ควร 

4.4 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  การเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ 
ปฐมวัยและประถมศึกษาลดลง   แต่ระดับมัธยมศึกษา เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น  รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้  และเน่ืองจากปัญหาความไม่พร้อมของท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย   ท าให้เด็ก
ที่เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับออกกลางคัน    เด็กไม่นิยมเรียนอาชีวศึกษา  การบริการ
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง  เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ไม่มีกลไกที่ชัดเจน  

4.5  การผลิตและพัฒนาก าลังคน   ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษากว่าร้อยละ 70  
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ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ท าให้ขาดแคลนก าลังคนระดับกลาง  ผู้ส าเร็จขาดคุณลักษณะด้าน
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น  การผลิตก าลังคนด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เกินความ
ต้องการ  

4.6 ด้านการเงินเพื่อการศึกษา มีปัญหาความด้อยประสิทธิภาพในการ 
บริหารจัดการ  และการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา กลไกของรัฐไม่เอื้ออ านวยต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วม  การจัดสรรงบประมาณไม่สัมพันธ์กับผลผลิต  และภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ
ท าให้สถานศึกษาขาดแรงจูงใจในการพัฒนาด้าน ๆ  

4.7 ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ขาดการพัฒนาเน้ือหาผ่านส่ือที่มี 
คุณภาพ  และมีจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไมเ่พียงพอ ล้าสมัย 

4.8 ด้านกฎหมายการศึกษา   กฎหมายการศึกษาบางฉบับ  ยังจัดท าไม่ 
แล้วเสร็จ  ส่วนกฎหมายการศึกษาที่มีผลใช้บังคับแล้วแต่ไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และการบังคับใช้กฎหมายเน้นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรมากกว่าการปฏิรูป
คุณภาพการเรียนการสอน 
                                    4.9 ด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ยังขาด เนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสม   นอกจากนี้ยังขาดการปรับปรุงระเบียบที่
เอื้ออ านวยให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระส าคัญของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

 1. วิสัยทัศน ์  คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
             2. เป้าหมาย  ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ 
                             2.1 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  พัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเน้ือหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่
มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครู  คณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน  ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
                            2.2 โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ  ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
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                       2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัด
การศึกษา  โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย 

3. กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดย 

  3.1  พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ด้วย 
ตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถในการส่ือสาร  สามารถคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา  คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี ศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม  มีจิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง โดย 
                          3.1.1   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้  
                         3.1.2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ 
ความสามารถ  
                          3.2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  ที่เป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้  เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า  สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็น
ครู  โดย           
                          3.2.1    พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
                         3.2.2    การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา           
                         3.2.3    การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา     
                    3.3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์    สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและมีคุณภาพ 

   3.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
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ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โดย 

                             3.4.1 กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา
และเขตพื้นท่ี การศึกษา 
                         3.4.2 พัฒนา ระบบบริ หา รจั ดก ารตามหลักธร รม าภิบาลให้ มี
ประสิทธิภาพ 
                         3.4.3  พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  
                         3.4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและ
เรียนรู้ให้มากขึ้น โดย 
                                           3.4.4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาให้มากขึ้น 
                                                3.4.4.2 ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ให้เข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น 
                          3.4.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เพื่ อการ ศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
     4. ข้อเสนอกลไกหลักเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา   เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาตาม
ข้อเสนอ ดังกล่าว บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงเสนอให้มีกลไกหลักเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษา ดังนี้ 
                          4.1 คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา ให้มีคณะกรรมการ 2 คณะ
เพื่อด าเนินการทางนโยบายและขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคล่ือน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานฯ ให้
คณะกรรมการทั้ง 2 คณะ มีกรอบเวลาในการด าเนินงาน 5 ปีและให้ยุบเลิกเมื่อส้ินสุด
ระยะเวลานี้แล้ว   โดยให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
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                  4.2 จัดต้ังหน่วยงานและ/หรือปรับบทบาทหน่วยงานเพื่อเป็นกลไกรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ได้แก่ 
                               4.2.1 องค์กรเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานสถาบันผลิตครู ได้แก่ สถาบัน
คุรุศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดับชาติ ที่มีการบริหารจัดการอย่างคล่องตัว เป็นหน่วยงาน
ในก ากับของรัฐ ท าหน้าท่ี 
                                                4.2.1.1  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกบัการ
ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ประกันและรับรองคุณภาพและมาตรฐานสถาบันผลิตและพัฒนาครู 
                                                4.2.1.2 พัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ 
                          4.2.2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานระดับชาติ ที่มีการ
บริหารจัดการอย่างอิสระ คล่องตัว ไม่อยู่ในระบบราชการ ท าหน้าท่ีพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
ประเมินและให้การรับรองสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
                         4.2.3 สถาบันเทคโนโลยี เพื่ อการศึกษาแห่งชาติและกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เป็นหน่วยงานกลาง เพื่อท าหน้าที่เสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และ
ประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดต้ังกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

                       4.2.4 ปรับบทบาทส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเป็นส านักงานการศึกษาตลอดชีวิต และให้ด าเนินการจัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพื้นท่ี เพื่อเติมเต็มระบบการศึกษาให้รองรับการเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
                    4.3 มอบหมายให้หน่วยงานที่มีอยู่แล้ว ปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมหรือเร่งรัด
ด าเนินการ ดังนี้ 
                          4.3.1 ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการประกันการเรียนรู้และรับรองมาตรฐานผู้เรียน โดยประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียนสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้นให้เป็นการวัดผลระดับชาติ เพื่อให้
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สามารถใช้การวัดประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกันได้ เป็นกลไกในการประกัน
การเรียนรู้และรับรองมาตรฐานผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น 
                           4.3.2 ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขับเคล่ือนการกระจายอ านาจสู่
เขตพื้นท่ีและสถานศึกษา โดยให้มีองค์คณะบุคคลที่มีความรู้ มีความเข้าใจ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ  และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทางเลือก  โดยให้มีองค์คณะ
บุคคลเพื่อด าเนินการ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางจัดการศึกษาตาม 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 
                          นอกจากนี้ มีกลไกสนับสนุนที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุงคู่ขนานกัน ได้แก่ ระบบ
การเงินการคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา และการปรับปรุง
แก้ไข บังคับใช้กฎหมายการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 

5. สาระส าคัญของร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
                               5.1 ให้มีคณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
และคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง รวม 2 คณะ (ร่างข้อ 4) 
                              5.2 ให้คณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง  และให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการ และ
เลขานุการ  โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนด (ร่างข้อ 5 และร่างข้อ 9) 
                              5.3 ให้คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ   กรรมการโดย
ต าแหน่ง และให้เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการมี
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนด (ร่างข้อ 6 และร่างข้อ 10) 
                               5.4 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามที่ก าหนด และก าหนด
หลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 7 และร่างข้อ 8) 
                               5.5 ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการ  และให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนด (ร่างข้อ 11) 
                                5.6 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างจากส่วนราชการอื่นหรือพนักงานหรือลูกจ้างพนักงานของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐไปช่วยปฏิบัติราชการในส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตลอดจนการให้หน่วยงาน
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ของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  บุคคล  และคณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการด าเนินงาน  (ร่างข้อ 12 และร่างข้อ 13) 
                                5.7 ให้การแต่งต้ังคณะกรรมการตามข้อ 5.1 และ 5.2 แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ (ร่างข้อ 14) 
                               5.8 ให้ระเบียบนี้ยกเลิกเมื่อส้ินสุดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (ร่างข้อ 15) 
4) ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (พ.ศ. 2559 - 2563) 


