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        การจัดท า “แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 – 2564 ระดับพื้นฐาน”  
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาสนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้ออกกฎกระทรวงพ.ศ. 2561 ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษามีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานต้นสังกัดก ากับการดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษา
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในและก าหนดให้ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
ประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา มีฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นต้น
สังกัดในการก ากับดูแลอีกทางหนึ่ง  
  

ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีการก าหนดทิศทางไว้อย่าง
ชัดเจนท่ีจะน าองค์กรไปในทิศทางท่ีต้องการและบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา จึงให้ความส าคัญไปท่ีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอกท่ีส าคัญเหนือส่ิง
อื่นใดต้องมีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานน า
ผลการประเมินมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 
2562-2564  ระดับพื้นฐาน” ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนดส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเพื่อพร้อมก้าวสู่
สากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 
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บทที่ 1  ภำพรวมของสถำนศึกษำ 
 

1.1 ประวัติโรงเรียนซำงตำครู้สศึกษำ 
  
  พระศาสนจักรเมืองไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของเยาวชนซึ่งเป็นก าลังของประเทศเพราะหาก
เยาวชนมีความรู้มากเท่าไรประเทศชาติก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้น คุณพ่อ อังแซล์ม เสงี่ยม ร่วมสมุห์     จึงได้
ริเริ่มก่อต้ังโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันท่ี   2 พฤศจิกายน 2497 เป็นอาคารไม้  2 ช้ัน  1 หลัง  มี  6 
ห้องเรียน  สร้างบนเนื้อท่ี 2 ไร่  328ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี   15  กุมภาพันธ์   2498 ใช้เวลา
สร้าง  4 เดือน   เปิดท าการสอนวันท่ี   17 พฤษภาคม  2498 โดยมีนางลมัย   รัตนไพบูลย์ เป็นผู้จัดการและ
ครูใหญ่  จ านวนผู้เรียนเริ่มแรก  258 คน 
 
พ.ศ.  2501 คุณพ่ออังแซล์ม   เสงี่ยม     ร่วมสมุห์ ได้แต่งต้ัง นางสาวสุนิตย์   โรจน์รัตน์  เป็นผู้จัดการ

และนางสาวอัมพร    กาญจนราช  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่  แทน  
นางลมัย   รัตนไพบูลย์  และได้ขยายช้ันเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

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 ช้ัน  1 หลัง 
พ.ศ. 2511 คุณพ่อ อังแซล์ม  เสงี่ยมร่วมสมุห์     ถึงแก่มรณภาพ  คุณพ่อยวง บุญเลิศ      

เกตุพัตร   ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ และอนุมัติให้สร้างอาคารคอนกรีต  4  ช้ัน   
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 

ศุระศรางค์ 
พ.ศ. 2518 แต่งต้ังนางสาวบุญเรือน   เอี่ยมวนานนทชัย  ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวอัมพร  

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

เอี่ยมวนานนทชัย 
พ.ศ. 2520 นางจงจิตต์         ชีพเป็นสุข    ขอลาออกจากต าแหน่งเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น 
  เซอร์แทแรส บุญรักษ์      หมั้นทรัพย์      ด ารงต าแหน่ง      ครูใหญ่ 
  เซอร์โซฟีย์    รุจี ธุถาวร       ด ารงต าแหน่ง      ผู้จัดการ 
พ.ศ. 2522 แต่งต้ังเซอร์มักแลน  อุดร        บุญทองมาก    ด ารงต าแหน่ง    ครูใหญ่  

แทนเซอร์แทแรส    บุญรักษ์     หมั้นทรัพย์ 
คุณพ่อยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค์  ด ารงต าแหน่งแทน คุณพ่อปอล  ถาวร  กิจสกุล 

พ.ศ. 2524 เซอร์โซฟีย์    รุจี    ธุถาวร  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ แทน เซอร์มักแลน  อุดร   
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บุญทองมาก  ซึ่งต้องไปปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในต่างจังหวัด 
พ.ศ. 2526 เปล่ียนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอแซฟ เสวียง    

ศุระศรางค์    เป็น   คุณพ่อมีคาแอล  อดุลย์     คูรัตน์  แต่งต้ัง เซอร์ซูซาน   
มารินทร์  พุฒตาลศรี  ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน เซอร์โซฟีย์    
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  เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก 
  คุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์    เป็น   คุณพ่อยอแซฟ   สมศักด์ิ   ธิราศักดิ์ 

พ.ศ. 2538 พัฒนาการเรียนการสอน จัดให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์  และการตรวจวิเคราะห์ 
ข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2539 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เป็นคอนกรีต   5 ช้ัน  และจัดต้ังวงดุริยางค์ของสถานศึกษา
ผู้เรียนได้ท าช่ือเสียงโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหา ( I.Q. Questions ) ชิงแชมป์
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น 

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

เรียนการสอน  มีการติดต้ังระบบวีดีทัศน์ทุกห้องเรียน จัดจ้างครูต่างชาติท่ีเป็นเจ้าของภาษา
โดยตรง จากสถาบันสอนภาษามาสอนวิชาภาษาต่างประเทศ และขยายห้องคอมพิวเตอร์เป็น  
2 ห้อง ได้ทุบอาคารเรียนตึกเซนต์โยเซฟ ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม และสร้างโรงอาหารเพื่อ
บริการด้านอุปโภคและบริโภคต่อผู้เรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  

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

พ.ศ. 2543 สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จ านวนผู้เรียนเพิ่มเป็น  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     ประมวลพร้อม   
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  เซอร์ชังตาล สุเพ็ญ    ตรีว่าอุดม 
  * สถานศึกษาได้พัฒนาพื้นท่ีโดยจัดสร้างลานหฤทัยเพื่อสะดวกในการจัด 

กิจกรรมของผู้เรียนอนุบาล 
  *   จัดสร้างศูนย์บูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้เพือ่ให้คุณครูผู้เรียนได้แสดงผล 

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    ประราศรี 
  สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสาม 

และได้รับการรับรอง ระดับดี ดีมาก 
พ.ศ. 2555 สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน  

IEP ( Intensive  English Program ) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
สถานศึกษาได้ปรับพื้นท่ีโดยก่อสร้างอาคารประกอบการ อันประกอบด้วยห้อง 
ฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องสหการ  ห้อง TKM ( Teacher Knowledge  
Management ) ห้องบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้  ห้องสมาคมผู้ปกครองและ 
ครู  ห้องโภชนาการ  ห้องนาฏศิลป์  ห้องเก็บเอกสาร  

พ.ศ. 2556 สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดโดยปรับเปล่ียนพื้น
อาคารอังแซล์มช้ัน 1 พื้นทางเดิน เปล่ียนสุขภัณฑ์ห้องน้ า ปรับปรุงห้องรับรอง เปล่ียน 
พัดลม และย้ายเสาธง สถานศึกษาได้พัฒนาห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย และห้องคอมพิวเตอร์
ของสถานศึกษา โดย จัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยเพื่อ
บริการแก่ผู้เรียน 

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

พ.ศ.2557 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอห์นบอสโก  วิทยา   คู่วิรัตน์ 
                  เป็นคุณพ่อยอห์น วรวุฒิ  กิจสกุล แต่งต้ัง เซอร์เรมอนด์ ประนอมไพร  พิเศษศักดิ์     
    ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ  แทน   เซอร์วีร์จีนี เทพิน    เดชานนท์   
   โรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการก้าวสู่ 
มาตรฐานสากลและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนได้เปล่ียน 
เครื่องปรับอากาศ ช้ัน  5 และ ช้ัน 2 ของตึกอังแซล์ม 
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พ.ศ. 2560 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คุณพ่อ ยอห์นวรวุฒิ  กิจสกุล เป็น  
   คุณพ่อยอแซฟ สมศักด์ิ ธิราศักดิ์  แต่งต้ัง เซอร์มาร์กาเร็ต  จิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา  
   ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ-ผู้อ านวยการ แทน เซอร์เรมอนด์ ประนอมไพร           
    พิเศษศักดิ์  
พ.ศ. 2561 เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ “ อาคารพระเมตตา ” เพื่อการเรียนการสอนของ 
    นักเรียนระดับปฐมวัย 
 
1.2 ควำมหมำยตรำสัญลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองหมำยกำงเขน  เป็นกางเขนแห่งชัยชนะท่ีตรึงพระเยซูเจ้า น ามาซึ่งพระสิริรุง่โรจน์ของพระองค์ หมายถึง 
การจะได้มาซึ่งความส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องผ่านหนทางแห่งความยากล าบาก นักเรียนของโรงเรียนซางตาครู้ส
ศึกษาทุกคนจึงต้องมีความมานะ อดทนในการเรียนรู้ด้วยความพากเพียรเพื่อจะได้พบความส าเร็จดังท่ีได้ต้ัง
ความมุ่งหวังไว้  
หนังสือ หมายถึง  บ่อเกิดแห่งสติปัญญาและความรู้  ลูกซางตาครู้สศึกษาทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ 
มีสติปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน        
เทียน  หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา 
รวงข้ำว หมายถึง การเจริญเติบโตและความอ่อนน้อมถ่อมตน บนพื้นฐานอันดีงามเมล็ดพันธุ ์ แห่งพระ
ธรรมของพระเจ้าจะเติบโตเจริญงอกขึ้นและให้ผลอันล้ าค่าแห่งแผ่นดิน  

 นักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาทุกคน เข้ามาเรียนรู้ อบรมบ่มนิสัยให้มีชีวิตท่ีดีมีศักดิ์ศรีขึ้นด้วย
คุณธรรม และความรู้ รู้จักตัดสินใจเพื่อกิจการท่ีดี และถูกต้อง แม้จะพบอุปสรรค ทุกคนก็จะพบความส าเร็จใน
ท่ีสุด 

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

สีขำว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดีมั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้ส่ิงใดมาเจือ
ปน เป็นความบริสุทธิ์  พร้อมท่ีพัฒนาตน ขึ้นสู่ความดีเรื่อยไปไม่หยุดยั้ง 
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สีแดง เป็นสีแห่งความรัก  ความกล้าหาญ  และความเสียสละ เป็นพลังส าคัญใน
การต่อสู้  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้อยู่ใต้ร่ม ขาว - แดง ย่อมมีความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์แห่งตน ต้องเป็นบุคคลท่ีประกอบด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละ มี
ความรักความภักดี การยึดมั่นในสัจธรรม และคุณธรรม ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งมั่น
พร้อมท่ีจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งตน 

ต้นไม้สัญลักษณ์ ต้นเฟื่องฟ้า 
ปรัชญำสถำนศึกษำ ศึกษาดี มีคุณธรรม น าไปสู่ความส าเร็จ 
คติพจน์สถำนศึกษำ เรียนดี มีวินัย จิตใจสูง 
อัตลักษณ์สถำนศึกษำ รัก รับใช้  
เอกลักษณ์ผู้เรียน  ซื่อสัตย์  สะอาด มารยาทงาม 
 
เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
พ.ศ. 2539 รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหา ( I.Q. Questions ) ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับ 

ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น  
พ.ศ. 2542     วงโยธวาทิตของสถานศึกษาเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง    อันดับ  2 
พ.ศ. 2543 สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา  

             และมัธยมศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จ านวน 
        ผู้เรียนเพิ่มเป็น   2,181 คน  
   วงโยธวาทิตของสถานศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ตัวแทน ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไป   
เชียร์กีฬาโอลิมปิก ณ  นครซีดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย 

พ.ศ. 2544  สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรม ราชกุมารี  การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย 
 สถานศึกษาได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรรับรองว่าสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาท่ี 
 จัดกิจกรรมด้านจริยศึกษาดีเด่น 

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

พ.ศ. 2546 สถานศึกษาได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาท่ีปลอด 
ยาเสพติด  
สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย 
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดวาดภาพใน 
การประกวดวาดภาพ ระบายสี จากประเทศญี่ปุ่น 
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ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4    ประถมศึกษาปีท่ี 5และมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค  ระดับจังหวัด ในการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทาง
วิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ของบริษัท ท๊อป  เทสต์  เซนเตอร์ จ ากัด 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม รุ่น Standard A  
จากสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2547  ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด ของกรุงเทพมหานคร ใน 
การสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ  จัดโดยบริษัท ท๊อป เทสต์ จ ากัด 
รางวัลดีเด่น ในการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นจัดโดยบริษัท 
ซากุระ จ ากัด 
บุคลากรครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี ”  ของส านักงาน เลขาธิการ คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ 

      ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ผู้สอบได้อันดับ 1   ระดับประเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 – 4   
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดยบริษัท ท๊อป เทสต์ จ ากัด 
ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล Thonburi  Inter  Soccer  Tournament   

พ.ศ. 2549 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสอง 
โรงเรียนได้รับป้ายอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข 
สถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี  1-2  ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในการสอบแข่งขันวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ   จัดโดยบริษัท ท๊
อป เทสต์ จ ากัด 
รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมชาย การแข่งขันเทควันโด  จัดโดย  International  Tae Kwan Do  
Chung Do Kwan  Tournament Thailand 2006 

พ.ศ. 2550 สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทองสถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพจาก  
กระทรวงสาธารณสุข 
สถานศึกษาได้รับรางวัลโล่ทอง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  โครงการห้องสมุดดีเด่น 
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจัดโดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
รางวัลบรรณารักษ์ดีเด่น  จัดโดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
สถานศึกษาได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และ เมนูชูสุขภาพ  จากกระทรวง
สาธารณสุข 
ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด 
ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ใน 5 วิชาหลัก จัดโดยบริษัท ท๊อป เทสต์ จ ากัด  
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รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสะกดค า ช่วงช้ันท่ี 1  ในงานแข่งขันทักษะภาษาไทย จัดโดยศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพท. กทม. เขต  3 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอิเลคโทน รุ่นอายุไม่เกิน 11  ปี จัดโดยส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

พ.ศ. 2551 รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 11  ปี  จัดโดย เขตธนบุรี 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ของตัวแทนผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4  จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัดความสามารถทาง 
วิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  จัดโดย บริษัท ท๊อป เทสต์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 
รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัดความสามารถ ทาง
วิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  จัดโดย บริษัท ท๊อป เทสต์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 
รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแข่งขันวัดความสามารถทาง 
วิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  จัดโดย บริษัท ท๊อป เทสต์  เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

พ.ศ. 2552 สถานศึกษาได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ  การประกวดโครงการเยาวชนร่วมใจ   
ลดน้ าเสีย คืนน้ าใสให้เจ้าพระยา 
ผู้บริหารได้รับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ  “  คุรุสดุดี    ” 
สถานศึกษาได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศด้านพัฒนาดีเด่น  การประกวด อย. น้อย จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 
ตัวแทนผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโลโก้  รางวัลความสามารถ ดีเด่น การ
ประกวดเขียนเรียงความ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ( D ) 

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

พ.ศ. 2553  ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  และมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง      การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ งานวันการศึกษา   
  เอกชน 2554 จัดโดยส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงจีน งานวัน
การศึกษาเอกชน 2554 จัดโดยส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์  ประจ าปี 2554 รอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ. 2554 สถานศึกษาได้รับการรับรอง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
รอบสามในระดับปฐมวัย ดีมาก และระดับดี ขั้นพื้นฐาน 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2และประถมศึกษาปีท่ี  6 ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก
การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งท่ี 12   จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และประถมศึกษาปีท่ี 5เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ล าดับท่ี 1 
ของจังหวัด ในการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา ภาษาอังกฤษ จัดโดย บริษัท 
เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ประถมศึกษาปีท่ี 4  , ประถมศึกษาป่ีท่ี 5 และประถมศึกษาปี
ท่ี 6 เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ล าดับท่ี 1 ของกรุงเทพมหานคร ในการสอบแข่งขันวัด
อัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา คณิตศาสตร์  ครั้งท่ี  5  ประจ าปีการศึกษา 2554 จัดโดย 
บริษัทเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับรางวัลเป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด 
ล าดับท่ี 1 ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) ในการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา
ภาษาไทย จัดโดย บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 – มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ได้รับรางวัลทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา 
จัดโดย บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 
ผู้บริหารได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติโครงการหนึ่งแสนครูดี จัดโดยส านักงานเลขาธิการ คุรุ
สภา 
บุคลากรครูจ านวน  6  คน  ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติโครงการหนึ่งแสนครูดี จัดโดย
ส านักงานเลขาธิการ คุรุสภา 

พ.ศ. 2555  สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานเกียรติคุณสัญญา  ธรรมศักดิ์ 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3  คน สอบ O Net ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชา
ภาษาอังกฤษ 
สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
สถานศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย 

พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้รับรางวัล อย.น้อย ยอดเย่ียม จากกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 
การศึกษา 2556 
ตัวแทนผู้เรียนได้รับรางวัล Honda Super Junior Contest และเป็นตัวแทนใน 
การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ของกรมพลศึกษา 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบ O-Net 
วิชาคณิตศาสตร์ 
ตัวแทนผู้เรียนช้ัน ม.3 ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ  ของ EF 

พ.ศ. 2557   รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  จัดโดยกระทรวง 
วัฒนธรรมฯ 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง คณิตศาสตร์  ของ สพฐ. 
ตัวแทนผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสะกดค า งานวิชาการ 
“ สร้างวิชาการ สรรค์วิชาศิลป์ อินทราราม” โรงเรียนวัดอินทราราม 
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ตัวแทนผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับรางวัลชนะเลิศเกม 24  งานวิชาการ  “ สร้าง
วิชาการ สรรค์วิชาศิลป์ อินทราราม” โรงเรียนวัดอินทราราม 
ตัวแทนผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี
โครงการ “  CP TOFU HEROES เต้าหู้ผัก พิทักษ์โลก ” จัดโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จ ากัด ( มหาชน ) 
รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน อ้อมน้อยมินิคัพ  จัดโดยเทศบาลอ้อมน้อย 
รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15  ปี จัดโดยเขตคลองสาน 
รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ของเขตธนบุรี 
รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ของเขตธนบุรี 

พ.ศ. 2559 โรงเรียนผ่านการประเมินรอบท่ีสอง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2558-2560 
ตัวแทนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 รางวัลพระกินรีบุคคลแบบอย่าง "คนดี คิดดี สังคมดี 
ตามรอยพระยุคลบาท"  ครั้งท่ี 6  ประจ าปี 2559 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
เด็กหญิงสุภารา จรัสแสงกุลกิจ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้เป็นเยาวชนที่น าช่ือเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ด้านกีฬาประจ าปี 2559  และนักกีฬายอดเยี่ยม จากคณะกรรมการจัดงานวัน
เด็ก ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2560 รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา “ การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราช 
     นิพนธ์ในรัชกาลท่ี ๖” 

รางวัลชนะเลิศ การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับช้ัน ป.6  
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Marble show race with paper roller gravity challeng  
รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Asia Junior marching Band Championship 
ณ ประเทศมาเลเซีย 
รางวัลคะแนนเต็ม 200 คะแนนในการสอบวิชาภาษาจีน จัดโดยส านักงานดูแลการสอน
ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสองของกระทรวงศึกษาธิการ 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ  12  ปีของ กทม. 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ  15  ปีของ กทม.  

พ.ศ.2561 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศในการสอบวัดอัจฉริยะทางภาษาไทย ระดับช้ัน 
   ประถมศึกษาปีท่ี  2  จัดโดยบริษัท เซนเตอร์วัน เอ็ดดูเคช่ึน จ ากัด 

รางวัลสุดยอดห้องน้ าแห่งปี   จัดโดยกรุงเทพมหานคร 
รางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย ส านักงานเขต
พื้นท่ี ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน อายุ  12    ปี ชาย จัดโดย ส านักงานเขต ธนบุรี 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน อายุ  14   ปี ชาย จัดโดย ส านักงานเขต ธนบุรี 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน อายุ  15   ปี ชาย จัดโดย ส านักงานเขต ธนบุรี 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน อายุ  18  ปี  หญิง จัดโดย ส านักงานเขต ธนบุรี 
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1.4  ข้อมูลครูและนักเรียน 
       1.4.1  ข้อมูลครูและบุคลำกรมำงกำรศึกษำ 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รวม 
ต  ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ - -   - 
- ผู้รับใบอนุญาต - - 1 - 1 
- ผู้จัดการ - - 1 - 1 

- ผู้อ านวยการ - - - - - 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 4 - 4 
2. ผู้สอนกำรศึกษำปฐมวัย - - - - - 

- ครูบรรจุ - 8 - - 8 
- ครูต่างชาติ - - - - - 

3. ผู้สอนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน - - - - - 
ระดับประถมศึกษา - - - - - 

- ครูบรรจุ - 35 3 - 38 

- ครูต่างชาติ - - - - - 
ระดับมัธยมศึกษา - - - - - 

- ครูบรรจุ - 10 3 - 13 

- ครูต่างชาติ  - - - - - 
รวม  53 6 - 59 

4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
- เจ้าหน้าท่ี - 4 1 - 5 

5.อื นๆ (ระบ)ุ... - - - - - 
รวม - 4 1 - 5 

รวมทั้งสิ้น - 57 7 - 64 
สรุปอัตรำส่วน 
ระดับปฐมวัย 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    25  :  1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  25  :  1 
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1.4.2  ข้อมูลนักเรียน  
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ ำนวนห้องเรียน 

จ ำนวนผู้เรียน
ปกติ  

จ ำนวนผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำร

พิเศษ รวมจ ำนวน
ผู้เรียน 

ห้องเรียน
ปกติ 

ห้องเรียน 
IEP 

ชำย หญิง ชำย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษำ 1 17 13 - - 30 
อนุบาลปีท่ี1 - 3 47 24 - - 71 
อนุบาลปีท่ี2 - 3 58 31 - - 89 
อนุบาลปีท่ี3 - 2 41 26 - - 67 

รวม - 9 163 94 - - 257 
 

ระดับประถมศึกษำ       
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4 80 65 - - 145 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 - 4 97 50 - - 147 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 - 4 97 60 - - 157 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 4 99 49 - - 148 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 - 4 107 57 - - 164 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 - 4 96 53 - - 149 

รวม - 24 576 334 - - 910 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 1 81 28 - - 109 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 1 45 19 - - 64 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 1 28 25 - - 53 

รวม 3 3 154 72 - - 226 
รวมทั้งสิ้น 3 36 893 500 - - 1,393 

 
1.5  อำคำรสถำนท่ี 
อำคำร ชั้น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องอื่นๆ ห้องน้ ำ ที่ด่ืมน้ ำ 

ครู นักเรียน 
อังแซลม์ 1 - 7 - 1 - 2 
 2 10 - - 2 20 1 
 3 10 - - 2 20 - 
 4 10 - - 2 20 1 
 5 - 6 - 2 20 1 
พระเมตตำ 1 - - 2 10 50 2 
 2 8 3 - 5 20 - 
 3 - - 1 5 20 - 
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จ านวนห้องเรียนท้ังหมด 37 ห้อง 
จ านวนห้องพักคร ู 2 ห้อง 
จ านวนห้องสุขา  110 ห้อง 
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งานจ านวน 10 เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน ( เคร่ือง ) 
1.ใช้ในการเรียนการสอน 150 
2.ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 150 
3.ใช้ในการบริหารจัดการ 10 

 
พื้นที่ในกำรจัดกิจกรรมและนันทนำกำร 
สนามหน้าอาคารพระเมตตา     
โรงยิม 
ห้องประชุมช้ัน 5  
ห้องประชุม อาคารพระเมตตา 
สนามหน้าสวนน้ า 
 
แหล่งกำรเรียนรู้ 
1.ห้องสมุด 
ใช้ระบบการสืบค้นหนังสือ และการยืม – คืน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งบริการให้ข้อมูลการศึกษา 
ค้นคว้า โดยมีหนังสือท่ัวไป เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ต่างๆ  จ านวนหนังสือค้นคว้า   22,500   เล่ม เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับบริการอินเตอร์เนต สืบค้นข้อมูล    7     เครื่อง    
2. ห้องอิเล็คโทน 
อยูท่ี่อาคารอังแซลม์ ช้ัน  1  มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในระดับความเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
 
1.6 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
 
เอกลักษณ์โรงเรียน    โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิก 
การศึกษาด้วยบรรยากาศคาทอลิก หมายถึง  การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ โดยอาศัย
กระบวนการทางการศึกษา ท าหน้าท่ีถ่ายทอด และพัฒนาชีวิตให้ผู้เรียนเจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน (บุคคลท้ัง
ครบ) รับผิดชอบต่อสังคม สามารถบรรลุถึงความดีงามตามหลักพระคริสต์ 

เจริญก้ำวหน้ำครบทุกด้ำน  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพในทุกมิติ ได้แก่  
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ 

รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตระหนัก รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และ เคารพ
สิทธิของผู้อื่นในกิจการท่ีก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อสังคม และส่วนรวม 
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ควำมดีงำมตำมหลักพระคริสต์  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งมั่น ปฏิบัติตนตามวิถีทางท่ีน าไปสู่
ความดีงาม อันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู การเสียสละ การให้อภัย อดทน มีวิริยะ อุตสาหะ  
อัตลักษณ์โรงเรียน     รัก รับใช้  
 รัก หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข 

รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตน รับใช 
เพื่อนมนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและ
ผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ มีน้ าใจ พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน รู้จักให้อภัย
และคืนดี รักและทนุถนอมส่ิงสร้างท้ังหลาย 
เอกลักษณ์นักเรียน 
ซื่อสัตย ์ สะอาด  มารยาทงาม 
ซื่อสัตย์  -  มีความซื่อตรง จริงใจท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
สะอาด  -  สะอาดท้ังกายและใจ 
มารยาทงาม –  รู้จักกาลเทศะ วางตนได้เหมาะสม 
 

1.7   โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
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1.8  สถำนท่ีต้ังสถำนศึกษำ 
ท่ีต้ังเลขท่ี   144/1   ถนนเทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณ์   เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  
10600  โทรศัพท์   02-4666912   โทรสาร  02-4657009  
 website www.sc.ac.th  l   E-mail   sc.ac.santacruz@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9  กำรวิเครำะห์สภำพสถำนศึกษำ (SWOT)  
จุดแข็ง 
1.ผู้เรียนมีระเบียบวินัย กล้าคิด กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพและความประพฤติดี มีสัมมาคารวะและต้ังใจ 
  ศึกษาหาความรู้ 
2.ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้ในด้านวิชาการ เป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังกับครู นักเรียน  
  ผู้ปกครองและชุมชน 
3.ผู้บริหารใช้หลักการกระจายอ านาจเพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน 
4.ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการ 
   สอนโดยใช้วิธีการแบบ Storyline Approach 
5.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็นท่ียอมรับจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 
6.สถานศึกษามีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน 
7.สถานศึกษามีช่ือเสียงด้านกีฬา 
จุดอ่อน 
1. ผู้เรียนบางคนมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 
2. ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดจ านวนน้อย 
 

http://www.sc.ac.th/
mailto:sc.ac.santacruz@gmail.com
http://www.sc.ac.th/www/image/map_big.jpg
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โอกำส 
1.สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งท่ีเอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วย 
   ตนเองของผู้เรียน 
2.ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆของสถานศึกษา 
   เป็นอย่างดี 
3.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
อุปสรรค 
1.สถานท่ีต้ังของสถานศึกษาสถานศึกษาอยู่ในซอยท่ีคับแคบ ส่งผลให้การจราจรบริเวณรอบสถานศึกษาติดขัด 
  ท้ังช่วงเช้าและช่วงเย็น 
 
1.10 ตำรำงวิเครำะห์ประเด็นกำรจัดท ำแผนพัฒนำฯ 
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1. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550                     
2.แผนพัฒนำเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 12 
พ.ศ. 2560-2564 

                    

3.แผนกำรศึกษำชำต ิพ.ศ. 2560-
2579 

                    

4.แผนพัฒนำกำรศึกษำชำต ิพ.ศ.
2560-2564 

                    

5.มำตรฐำนวิชำชีพคร ู                     
6.พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ.
2561 

                    

7.พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2551 

                    

8.แผนยุทธศำสตร์ฝ่ำยกำรศึกษำฯ                     

9.มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
สพฐ. 

                    

10.  สมศ. รอบ 4                     

11.ควำมคำดหวังของผู้ปกครอง
และชุมชน 

                    

12.ปรัชญำกำรศึกษำคำทอลิก                     
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13.บุคคลคุณภำพระดับ
มำตรฐำนสำกล 

                    

14.มำตรฐำนกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน
ของ EDBA 

                    

15.กำรวิเครำะห์ SWOT กำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
โรงเรียน 

                    

16.กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 

                    

17.นโยบำยโรงเรียน                     

18. กำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21                     
19. ข้อมูลกำรรับนกัเรียนปัจจุบัน
และอนำคต 

                    

20. ข้อมูลอัตรำกำลังของโรงเรียน
ปัจจุบันและอนำคต 

                    

21. ข้อมูลกำรแนวโน้มกำรใช้
งบประมำณปัจจุบันและอนำคต 

                    

22. อัตลักษณ์โรงเรียนคำทอลิก
และเอกลักษณ์โรงเรียน 

                    

 
กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนพัฒนำของสถำนศึกษำ 

1.เพื่อให้เป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้รับรู้ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการร่วมคิดร่วมท าระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชน  

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
4. เพื่อเป็นหลักประกันในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำ 
ขั้นตอน วิธีกำร / กิจกรรม ผลส ำเร็จ 

1. เตรียมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำสถำนศึกษำ 

1. จัดต้ังคณะท าแผน 
-ท าความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
-ประสานความร่วมมือทางวิชาการ 
-วางแผนการท างานของคณะท างาน 

1.คณะกรรมการจัดท าแผนท่ีเป็น
ผู้แทนจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมี
ความรู้ในการจัดการศึกษา มีทักษะ
การจัดเป็นท่ียอมรับ 
2.การประสานงานกับต้นสังกัดเพื่อ
รับความช่วยเหลือทาง วิชาการ 
 - แผนการด าเนินงานจัดท าแผน 
คณะอนุกรรมการท่ีมีความสามารถ
เฉพาะด้าน 

2. ประเมินควำม
ต้องกำรและควำม
จ ำเป็นของสถำนศึกษำ 

1.ท าความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายของสถานศึกษา 
2.จัดท าภาพรวมของสถานศึกษา 
3.ส ารวจความต้องการด้านการศึกษา
ของผู้เรียน 
4.วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้าน
การศึกษาของผู้เรียนและ 

1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา 
2.ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ใน
การตัดสินใจได้ 

 ภาพรวมของสถานศึกษา 
 ความต้องการของผู้เรียน 

จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

3. วิเครำะห์ปัญหำ 
สำเหตุและพิจำรณำแนว
ทำงแก้ไขตำมประเด็น
ส ำคัญกำรพัฒนำ 

1.ทบทวนประเด็นส าคัญการพัฒนา 
2.ตัดสินใจเลือกประเด็นท่ีจะ 
ด าเนินการ 
3.เขียนเป้าหมายการพัฒนา 
4.เขียนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ได้ประเด็นส าคัญท่ีคัดเลือกมา 
ด าเนินการและสรุปมาเขียน 

 เป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา 

4. ก ำหนดแผนปฏิบัติ
กำร 
รำยปี 

1.ก าหนดแผนปฏิบัติการรายปี 
2.ตรวจสอบความเช่ือมโยงระหว่าง
เป้าหมายกับแผนปฏิบัติการรายปี 

โครงร่างแผนปฏิบัติการรายปี มี
รายละเอียด ประกอบด้วย 

 วัตถุประสงค์  
 ยุทธศาสตร์ 
 กิจกรรม 
 ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
 ระยะเวลาเริ่มต้นถึง

ระยะเวลา แล้วเสร็จ 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5. เขียนแผนพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 

1.แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
เขียนตามความถนัดหรือตาม
อนุกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย2.
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้อง 

ได้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(รายปี) ท่ีมีวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน สนองตอบ
การแก้ปัญหาของสถานศึกษาความ
ต้องการของชุมชนท้ังในระยะยาว  
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ขั้นตอน วิธีกำร / กิจกรรม ผลส ำเร็จ 
 1)จัดพิมพ์/ ประชาพิจารณ์ (เป้าหมาย) และระยะส้ัน (รายปี)

และสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
สามารถประเมินความก้าวหน้าตาม
มาตรฐานการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้ 

6. น ำแผนพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำสู่
กำรปฏิบัติ 

1.สร้างการยอมรับ 
2.มอบหมายการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ทางการ 
3.ท าความเข้าใจแผน (โดยผู้ปฏิบัติ) 

มีแผนการปฏิบัติตามแผนอย่าง 
จริงจัง เต็มใจเป็นแผนของเรา 

 
 
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 -

2564 ด าเนินการโดยค านึงถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีผ่านมาและบริบทของสภาพแวดล้อมท่ีมี
อิทธิพลต่อการศึกษาท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการปกครองส่ิงแวดล้อมและพลังงานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติการปฏิรูปในทศวรรษท่ีสองมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสังคมอาเซียนและสังคมโลกเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ท่ีจะด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดโดยมีการศึกษาเอกสารต่างๆเพื่อใช้ เป็นกรอบแนวคิดใน
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
1. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 12  2560-2564 
3. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 
4. กรอบทิศทางพัฒนาการศึกษาชาติ  2560-2579 
5. มาตรฐานวิชาชีพครู 
6. พ.ร.บ. การศึกษา  พ.ศ. 2561 
7. พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551 
8. แผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ 
9. ,มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) 
10. สมศ. รอบ 4   
11. ความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชน(แบบสอบถาม) 
12. นโยบายของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
13. แนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
14. บุคคลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
15. การวิเคราะห์ SWOT การดาเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
16. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังภายในและ  
      ภายนอก 
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17. นโยบายสถานศึกษา 
18. การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
19. ข้อมูลการรับผู้เรียนปัจจุบันและอนาคต 
20. ข้อมูลอัตราก าลังของสถานศึกษาปัจจุบันและอนาคต 
21. ข้อมูลการแนวโน้มการใช้งบประมาณปัจจุบันและอนาคต 
22. อัตลักษณ์สถานศึกษาคาทอลิกและเอกลักษณ์ผู้เรียน 
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บทที่ 2  ทิศทำงกำรพัฒนำโรงเรียน 
 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล โดดเด่นคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.2 พันธกิจ (Mission) 

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
3. พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
5. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
6. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
7. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เห็นคุณค่าความเป็นไทยและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา  
     เศรษฐกิจพอเพียง 
8. ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
2.3 เป้ำหมำยหลัก (Goals) 

1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง เห็นผล 

               และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่  

               และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
5. ครูมีจรรยาบรรณและคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 
7 .ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลก  

              ในศตวรรษท่ี 21 
          8. ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9. อาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนการสอน สาธารณูปโภค   
               ครบครัน วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย 

10. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ   
                 ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
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  2.4 ตัวช้ีวัด  
1. บุคลากรร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ครูร้อยละ 85 มีคุณภาพสู่ครูมืออาชีพ 
3. ครูร้อยละ 95 มีจรรยาบรรณและคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. ผู้เรียนร้อยละ 85  มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
5. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง  

               เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
6. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร  

               น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
7. ครูและผู้เรียนร้อยละ 85 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าของ พระวรสาร 
8. ครูและผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะชีวิต เหมาะสมกับ 

               ความเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
           9. ครูและผู้เรียนร้อยละ 80 ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10. อาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 90  เอื้อต่อการเรียนการสอน   
                 สาธารณูปโภค ครบครัน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย 

11. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 85 และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา  
                 องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

   
 2.5 ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

 เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา ท่ีก าหนดไว้สถานศึกษาได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ดังนี้  
   1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  2.  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 3.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
  4.  พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนสู่ครูมืออาชีพ 
 5.  ส่งเสริมครูให้มีจรรยาบรรณและคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
         6.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง  
              เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
         7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ  
              เผยแพร่และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
         8.  พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร 
         9.  เสริมสร้างครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะชีวิต เหมาะสมกับ 
              ความเป็นพลโลก ในศตวรรษท่ี 21 
         10.สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         11.พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน  มี 
               สาธารณูปโภค ครบครัน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย 
         12. เสริมสร้างภาคเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพฒันากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ   
               ภาคเอกชน   ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ  ระหว่างประเทศ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
จุดมุ่งหมำย เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่  1 บุคลากรร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1.1    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
จุดมุ่งหมำย      เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลาการในการตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ส านึกความ 
                  รับผิดชอบ การจัดการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
ตัวชี้วัดที่  1    บุคลากรร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2.1     เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงกำรร่วมปลูกจิตส ำนึกธรรมำภิบำล 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้เรียนมีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
จุดมุ่งหมำย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัดที่  4   ผู้เรียนร้อยละ 85  มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่  3.1   พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
1.โครงกำรพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
กิจกรรมท่ีจัด 
          1) กิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
          2) กิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
          3) กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย 
          4) กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ 
          5) กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคมศึกษาฯ 
          6) กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net) 
กลยุทธ์ที่  3.2  พัฒนาผู้เรียนการใช้ภาษาต่างประเทศ 
1.โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
กิจกรรมท่ีจัด 
          1) กิจกรรม Morning talk 
          2) กิจกรรม English Day Camp 
          3) กิจกรรม Chinese Day Camp 
กลยุทธ์ที่  3.3  พัฒนาผู้เรียนผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
1.โครงกำรหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งห้องเรียน 
 
ยุทธศำสตร์ที่  4   พัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ครูมืออำชีพ 
จุดมุ่งหมำย 
เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนสู่ครูมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดที่  2  ครูร้อยละ 85 มีคุณภาพสู่ครูมืออาชีพ 
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กลยุทธ์ที่  4.1  พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนสู่ครูมืออาชีพ 
โครงกำรปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงในยุค 4.0 
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร 
 
ยุทธศำสตร์ที่  5 ส่งเสริมครูให้เป็นผู้มีจรรยำบรรณและปฏิบัติตนตำมำตรฐำนวิชำชีพครู 
จุดมุ่งหมำย เพื่อส่งเสริมครูให้มีจรรยาบรรณและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตัวชี้วัดที่  3 ครูร้อยละ 95 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ 5.1      ส่งเสริมและเสริมสร้างครูให้มีจรรยาบรรณและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
โครงกำรส่งเสริมครูตำมจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพครู 
กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมธรรมะสัญจร 
2) กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 
3) กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์กล้ำเผชิญกับควำมเสี่ยงสำมำรถใช้ควำมคิด

ระดับสูงเห็นผล   
และวำงแผนจัดกำรสู่เป้ำหมำยที่ต้ังไว้ได้ 

จุดมุ่งหมำย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียงสามารถใช้ความคิด
ระดับสูงเห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไวไ้ด้ 

ตัวชี้วัดที่  1      ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง  
    เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
กลยุทธ์ที่  6.1  พัฒนาผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง เห็น 
    ผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
โครงกำรสะเต็มศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.2    ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง   
   เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
โครงกำรเจริญเติบโตเพื่อกำรเรียนรู้  
กิจกรรมท่ีจัด  

1)  กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
2)  กิจกรรมแก้ปัญหาความเส่ียง (ค่ายคุณธรรม) 
3)  กิจกรรมสร้างนิสัยห่างไกลความเส่ียง 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 7  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยใีนกำรเรียนรู้  ออกแบบ สร้ำงสรรค์งำนสื่อสำร น ำเสนอ  
   เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงำนได้ 
จุดมุ่งหมำย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งานส่ือสาร น าเสนอ  
   เผยแพร่และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
ตัวชี้วัดที่  1  ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งานส่ือสาร น าเสนอ  
    เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
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กลยุทธ์ที่  7.1   ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งานส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และ 
    แลกเปล่ียนผลงานได้ 
โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำน IT และสื่อเทคโนโลย ี
กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT  
2) กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

  3) กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 8  พัฒนำครูและผู้เรียนใหเ้ปน็ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตำมแนวทำงคุณค่ำของพระวรสำร 
จุดมุ่งหมำย    เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 
ตัวชี้วัดที่ 7     ครูและผู้เรียนร้อยละ  85  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 
กลยุทธ์ที่  8.1   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 
โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ตำมแนวทำงคุณค่ำของพระวรสำร 
กิจกรรมท่ีจัด 
          1)  กิจกรรมรินน้ าใจสู่ผู้ยากไร้ 
          2)  กิจกรรมท าดีด้วยหัวใจ           
กลยุทธ์ที่ 8.2 ส่งเสริมครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร 
โครงกำรอบรมคุณค่ำพระวรสำรแก่ครู 
กลยุทธ์ที่ 8.3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 

โครงกำรพัฒนำคุณธรรม  จริยธรรม นักเรียน  
กิจกรรมท่ีจัด  

1)  กิจกรรมจัดระเบียบแถว 
2)  กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย 
3)  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
4)  กิจกรรมตอนเช้าท่ีหน้าเสาธง 
5)  กิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน 
6)  กิจกรรมวันไหว้คร ู
7)  กิจกรรมวันครู 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 9  เสริมสร้ำงให้ครูและผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม  มีทักษะชีวิตเหมำะสมกับ
ควำมเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 
จุดมุ่งหมำย    เพื่อเสริมสร้างให้ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับ 
   ความเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดที่ 8  ครูและผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับ 
    ความเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 9.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับ 
    ความเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
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โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 โครงการวันศุกร์สดใสกับใจเป็นสุข 
โครงการปันรอยยิ้มสร้างสุขให้สังคม    
กลยุทธ์ที ่9.2   เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็น 
   พลโลกในศตวรรษท่ี 21 
1.โครงกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 
กิจกรรมท่ีจัด 

1)  กิจกรรม Dancing Team 
2)  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
3)  กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

2. โครงกำร SC วัยใส ใสใ่จสุขภำพพัฒนำควำมฉลำดทำงสุขภำวะ 
กิจกรรมท่ีจัด 

1)  กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ 
2)  กิจกรรมกีฬาสี (เฟื่องฟ้าเกมส์) 
3)  กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดมุ่งหมำย    เพื่อสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่  9    ครูและผู้เรียนร้อยละ  80 ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 10.1  สนับสนุนให้ครูด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมซ.ศ. พอเพียง 
กลยุทธ์ที่  10.2 สนับสนุนให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำรวิถีงำมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมท่ีจัด 
1) กิจกรรมของหายได้คืน 
2) กิจกรรมรู้จักคิดรู้จักใช้อย่างคุ้มค่า 
3) กิจกรรมออมทรัพย ์
4) กิจกรรมประหยัดน้ า ไฟ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 11 พัฒนำอำคำรสถำนที ่ สภำพแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน  มี 
    สำธำรณูปโภค วัสดุอุปกรณ์ครบครัน   และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ทันสมัย 
จุดมุ่งหมำย เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน  มี 
    สาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์ครบครัน  และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย 
ตัวชี้วัดที่ 10 อาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 90  เอื้อต่อการเรียนการสอน   
                    สาธารณูปโภค ครบครัน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 11.1   พัฒนาอาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 

1. โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
2. โครงกำรโรงเรียนสะอำด  พลำสติกลด  งดทั้งขยะ 



 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562-2564  (พื้นฐาน)                                                                                             29 
 

กลยุทธท์ี่  11.2  จัดระบบสาธารณูปโภค  วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอ  และพัฒนาเทคโนโลยีให้สมบูรณ์และ
ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่  11.2 จัดระบบสำธำรณูปโภค  วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอ  และพัฒนำเทคโนโลยีให้สมบูรณ์และ
ทันสมัย 
แผนงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมท่ีจัด 

จัดระบบสาธารณูปโภค  ภายในโรงเรียน 
แผนงำนพัสดุ 
แผนงำนครุภัณฑ์ 
โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีก้ำวไกลทำงกำรศึกษำ 
 
ยุทธศำสตร์ที่12  เสริมสร้ำงสถำนศึกษำมีภำคีเครือข่ำยกำรจัดกำรเรียนรู้ และร่วมพัฒนำกับสถำนศึกษำ 
องค์กรภำครัฐ  ภำคเอกชน ระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภำค  ระดับประเทศ และระหว่ำงประเทศ 
จุดมุ่งหมำย เพื่อเสริมสร้างสถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา  
   องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ และระหว่าง 
   ประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1  เสริมสร้างสถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ และร่วมพฒันากับสถานศึกษา 

องค์กรภาครัฐ   
ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ที1่2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย และร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
โครงกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(PLC)โรงเรียนซำงตำครู้สศึกษำ 
 
กลยุทธ์ที่ 12.2 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพฒันากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
กิจกรรมท่ีจัด 
  1)  กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 

2)  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
  3)  กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน (ครูนอกห้อง) 

4)  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
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บทที่ 3  แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

กลยุทธ์  1.1       พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ฝ่ายการศึกษาฯ  หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

บุคลากรร้อยละ 85 มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

80 83 85 แผนงานการเงินการบัญชี 1,000 1,500 2,000 4,500 

      รวม 1,000 1,500 2,000 4,500 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

กลยุทธ์  1.1       พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ฝ่ายการศึกษาฯ   หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

บุคลากรร้อยละ 85 มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล 

83 84 85 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพตามเกณฑ์ฝ่าย
การศึกษาฯ 

3,000 

 

 

3,500 4,000 10,500 

      รวม 3,000 3,500 4,000 10,500 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์  2.1        เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

บุคลากรร้อยละ 85 มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล 

83 84 85 แผนงานพัสดุ 20,000 

 

21,000 

 

 22,050 

 

63,050 

 

      รวม 20,000 21,000 22,050 63,050 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์  2.1        เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

บุคลากรร้อยละ 85 มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล 

83 84 85 โครงการร่วมปลูกจิตส านึก 
ธรรมาภิบาล 

2,000 

 

2,500 3,000 7,500 

      รวม 2,000 2,500 3,000 7,500 
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ยุทธศำสตร์ที่  3   พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่  3.1  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ    หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ผู้เรียนร้อยละ 85  มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

85 86 87 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

35,000 

 

 

38,500 

 

42,350 

 

115,350 

      รวม 35,000 38,500 42,350 115,350 
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ยุทธศำสตร์ที่  3   พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่  3.2  พัฒนาผู้เรียนการใช้ภาษาต่างประเทศ    หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ผู้เรียนร้อยละ 85  มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

85 86 87 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

8,000 

 

 

8,800 

 

9,600 

 

26,400 

      รวม 8,000 8,800 9,600 26,400 
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ยุทธศำสตร์ที่  3   พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่  3.3  พัฒนาผู้เรียนผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์    หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ผู้เรียนร้อยละ 85  มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

85 86 87 โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ห้องเรียน 

20,000 

 

22,000 

 

24,200 

 

68,200 

      รวม 20,000 22,000 24,200 68,200 
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ยุทธศำสตร์ที่  4   พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่  4.1  พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล  หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ครูร้อยละ 65 มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

65 66 67 โครงการปรับการเรียนเปล่ียน
การสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 

35,000 

 

 

38,500 42,300 115,800 

      รวม 35,000 38,500 42,300 115,800 
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ยุทธศำสตร์ที่  4   พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์  4.2        พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงในยุค 4.0 หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ครูร้อยละ 65 พัฒนาตนเองด้าน
การเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากล 

 

63 64 65 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 

158,000 

 

 

 

 

 

168,000 178,000 504,000 

      รวม 158,000 168,000 178,000 504,000 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5   ส่งเสริมครูให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

กลยุทธ์  5.1        ส่งเสริมและสร้างเสริมครูให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ครูร้อยละ 95 ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

 

93 94 95 โครงการส่งเสริมครูตาม
จรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

-กิจกรรมธรรมะสัญจร 

-กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 

-กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 

8,400 

 

 

 

 

 

8,500 

 

8,600 

 

25,500 

      รวม 8,400 8,500 8,600 25,500 
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ยุทธศำสตร์ที่  6   ส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียงสามารถใช้ความคิดระดับสูงเห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
กลยุทธ์ที่  6.1  พัฒนาผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิด
สร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความ
เส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง 
เห็นผลและวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
 
 
 

85 86 87 โครงการสะเต็มศึกษา 27,000 

 

 

 

 

29,700 32,600 89,300 

      รวม 27,000 29,700 32,600 89,300 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6   ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าเผชิญกับความเส่ียง  สามารถใช้ความคิดระดับสูง  เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

กลยุทธ์  6.2       ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าเผชิญกับความเส่ียง  สามารถใช้ความคิดระดับสูง  เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิด
สร้างสรรค์  กล้าเผชิญกับความ
เส่ียง  สามารถใช้ความคิด
ระดับสูง  เห็นผลและวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

 

 

 

83 84 85 โครงการเจริญเติบโตเพื่อการ
เรียนรู ้
- กิจกรรมคัดกรอง 
- กิจกรรมแก้ปัญหาความ 
  เส่ียง 
- กิจกรรมสร้างนิสัยห่างไกล 
  ความเส่ียง 

 
 

3,000 
10,700 

 
31,800 

 
 

3,200 
11,000 

 
32,300 

 
 

3,500 
11,300 

 
32,700 

 
 

9,700 
33,000 

 
96,800 

      รวม 45,500 46,500 47,500 139,500 
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ยุทธศำสตร์ที่  7   ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งานส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานได้ 

กลยุทธ์ที่  7.1  ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งานส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ 

 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้  ออกแบบ 
สร้างสรรค์งานส่ือสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงาน
ได้ 

85 86 87 โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT 
และส่ือเทคโนโลยี 

7,000 

 

 

 

 

 

7,700 8,500 23,200 

      รวม 7,000 7,700 8,500 23,200 
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ยุทธศำสตร์ที่ 8    พัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณค่าพระวรสาร 

กลยุทธ์  8.1        ส่งเสริมครูให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร  หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ครูร้อยละ 85 เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่า
พระวรสาร 

83 84 85 กิจกรรมอบรมคุณค่า 
พระวรสารครู (ร่วมกับเขต 3) 

24,000 25,000 26,000 75,000 

      รวม 24,000 25,000 26,000 75,000 
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ยุทธศำสตร์ที่ 8   พัฒนาครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 

กลยุทธ์  8.2       พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายจิตตาภิบาล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ผู้เรียนร้อยละ 85 เป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ตาม
แนวทางคุณค่าของพระวรสาร 

มีความรักและเมตตา มีมโนธรรม
เท่ียงตรง มีอิสรภาพในการปฎิบัติ
ความดี 

83 84 85 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่า
พระวรสาร 

1.กิจกรรมรินน้ าใจสู่ผู้ยากไร้ 

3.กิจกรรมท าดีด้วยหัวใจ 

 

 

 

10,000 

500 

 

 

 

10,500 

600 

 

 

 

 

11,000 

700 

 

 

 

31,500 

1,800 

      รวม 1,500 11,100 11,700 33,300 
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ยุทธศำสตร์ที่ 8   พัฒนาครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 

กลยุทธ์  8.2      พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ผู้เรียนร้อยละ 85 เป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ตาม
แนวทางคุณค่าของพระวรสาร 

83 84 85 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
- กิจกรรมจัดระเบียบแถว 
- กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมตอนเช้าท่ีหน้าเสาธง 
- กิจกรรมสร้างวินัยในการมา 
  เรียน 
- กิจกรรมวันครู 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู

 
 

2,800 
2,300 
3,000 
4,800 
3,000 

 
12,000 
12,000 

 

 

3,000 
2,500 
3,200 
5,000 
3,200 

 
12,200 
12,200 

 
 

3,200 
2,700 
3,400 
5,200 
3,400 

 
12,400 
12,400 

 
 

9,000 
7,500 
9,600 
15,000 
9,600 

 
36,600 
36,600 

      รวม 39,900 41,300 42,700 123,900 
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ยุทธศำสตร์ที่ 9   ส่งเสริมให้ครูมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์  9.1    ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ครูร้อยละ 85 มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม มีทักษะ
ชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพล
โลกในศตวรรษท่ี 21 

 

83 84 85 1. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 

2. โครงการวันศุกร์สดใสกับใจ
เป็นสุข 

3. โครงการปันรอยยิ้มสร้างสุขให้
สังคม  

 

 

110,000 

 

120,000 

 

130,000 

 

360,000 

 

      รวม 110,000 120,000 130,000 360,000 
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ยุทธศำสตร์ที่  9   เสริมสร้างให้ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลก ในศตวรรษท่ี 21  
กลยุทธ์ที ่9.2  เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี      หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมมีทักษะชีวิต
เหมาะสมกับความเป็นพลโลก ใน
ศตวรรษท่ี 21 

85 86 87 โครงการ SCวัยใสใส่ใจ
สุขภาพพัฒนาความฉลาดทาง
สุขภาวะ 
- กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
  ( เฟื่องฟ้าเกมส์ ) 
- กิจกรรมให้ความรู้และตรวจ 
  สุขภาพ 

 

 

 

 
 

2,000 
28,000 

 
10,000 

 
 
 

2,200 
28,600 

 
10,200 

 
 
 

2,400 
29,200 

 
10,400 

 
 
 

6,600 
85,800 

 
30,600 

      รวม 40,000 41,000 42,000 123,000 
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ยุทธศำสตร์ที่ 9   เสริมสร้างให้ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์  9.3        เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีจิตสังคม  มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 

หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ร้อยละ 85 ผู้เรียนได้รับการ
เสริมสร้างให้มีจิตสังคม  มีทักษะ
ชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพล
โลกในศตวรรษท่ี 2 

83 84 85 1.โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิต
แก่ผู้เรียน 

- กิจกรรม Dancing Team 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ –  
  เนตรนารี 

 
 

7,500 
132,600 
739,290 

 
 

7,700 
13,300 
739,500 

 
 

7,900 
133,400 
740,000 

 
 

23,100 
399,000 

2,218,790 

      รวม 879,390 880,200 881,300 2,640,890 
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ยุทธศำสตร์ที่ 10    สนับสนุนให้ครูด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์  10.1         สนับสนุนให้ครูด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ครูร้อยละ 80 ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

78 79 80 โครงการ ซ.ศ. พอเพียง  1,400 

 

1,500 

 

1,600 

 

4,780 

      รวม 1,400 1,500 1,600 4,780 
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ยุทธศำสตร์ที่ 10   สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์  10.2        สนับสนุนให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการ
สนับสนุนให้ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

78 79 80 โครงการวิถีงามตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมของหายได้คืน 
- กิจกรรมรู้จักคิด รู้จักใช้
อย่างคุ้มค่า 
- กิจกรรมออมทรัพย์ 
- กิจกรรมประหยัด น้ า- ไฟ 

 
 

1,600 
4,500 

 
1,100 
1,100 

 

 
 

1,650 
4,550 

 
1,150 
1,150 

 

 

1,700 

4,600 

 

1,200 
1,200 

 

 

4,950 
13,650 

 
3,450 
3,450 

      รวม 8,300 8,500 8,700 25,500 
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ยุทธศำสตร์ที่ 11  พัฒนาอาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน  มีสาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์ครบครัน   และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ 
    ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 11.1 พัฒนาอาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 
หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้  เอื้อต่อการ
เรียนการสอน  มีสาธารณูปโภค 
วัสดุอุปกรณ์ครบครัน  และ
เทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย  
ร้อยละ 90 
 

90 91 92 1.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู ้
2.โครงการโรงเรียนสะอาด  
พลาสติกลด  งดท้ังขยะ 
 

 

 

 

 

900,000 

 

 

35,000 

940,500 

 

 

41,100 

984,700 

 

 

43,100 

2,825,200 

 

 

119,200 

      รวม 935,000 981,600 1,027,800 2,944,400 
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ยุทธศำสตร์ที่ 11 พัฒนาอาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน  มีสาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์ครบครัน   และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ 
    ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 11.2 จัดระบบสาธารณูปโภค  วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอ  และพัฒนาเทคโนโลยีให้สมบูรณ์และทันสมัย 
หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้  เอื้อต่อการ
เรียนการสอน  มีสาธารณูปโภค 
วัสดุอุปกรณ์ครบครัน  และ
เทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย  
ร้อยละ 90 
 

90 91 92 1.แผนงานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมท่ีจัด 
1)จัดระบบสาธารณูปโภค  
ภายในโรงเรียน 
2.แผนงานพัสดุ 
3.แผนงานครุภัณฑ์ 
4.โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ก้าวไกลทางการศึกษา 
 

 

 

 

30,000 

 

20,000 

50,000 

70,000 

 

 

 

31,500 

 

21,000 

52,500 

73,500 

 

 

 

33,100 

 

22,050 

55,125 

77,200 

 

 

 

94,600 

 

63,050 

157,625 

220,700 

      รวม 170,000 178,500 187,475 535,975 
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ยุทธศำสตร์ที่  12  เสริมสร้างสถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค  
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ที ่12.1  เพื่อให้สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย และร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการ
จัดการเรียนรู้ร้อยละ 85 และร่วม
พัฒนากับสถานศึกษา องค์กร
ภาครัฐ  ภาคเอกชน ระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ 

85 86 87 โครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC)  
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

11,000 

 

 

 

 

12,000 13,000 36,000 

      รวม 11,000 12,000 13,000 36,000 
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ยุทธศำสตร์ที่12 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพฒันากับสถานศึกษา  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ   
    และระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์  12.2   เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพฒันากับสถานศึกษา  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  และ 
              ระหว่างประเทศ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2664 2562 2563 2564 

ร้อยละ 85 สถานศึกษามีการ
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการ
จัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับ
สถานศึกษา  องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ระดับท้องถิ่น  
ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  
และระหว่างประเทศ 

 

 

83 84 85 1.โครงการส่งเสริมการสร้าง
ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชน 
  สู่โรงเรียน ( ครูนอกห้อง ) 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

 

 
 
 

8,000 
18,000 
13,000 

 
6,300 

 

 

 

8,200 

18,400 

13,200 

 

6,500 

 

 

 

8,400 

18,800 

13,400 

 

6.700 

 
 
 

24,600 
55,200 
39,600 

 
19,500 

      รวม 45,300 46,300 47,300 138,900 



 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562-2564  (พื้นฐาน)                                                                                             55 
 

ตำรำงสรุปงบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที่  1    

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่  1.1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตาม
เกณฑ์ฝ่ายการศึกษาฯ 

 

แผนการธุรการ-การเงิน 1,000 1,500 2,000 4,500 

โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม
เกณฑ์ฝ่ายการศึกษาฯ 

3,000 

 

3,500 4,000 10,500 

ยุทธศำสตร์ที่  2 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

กลยุทธ์ที่  2.1  เสริมสร้าง
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

แผนงานพัสดุ 20,000 21,000 

 

 22,050 

 

63,050 

 

โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล 2,000 2,500 3,000 7,500 

ยุทธศำสตร์ที่  3   
พัฒนาผู้เรียนมี
คุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่  3.1  พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

35,000 38,500 42,350 115,350 

กลยุทธ์ที่  3.2  พัฒนา
ผู้เรียนการใช
ภาษาต่างประเทศ 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

8,000 8,800 9,600 26,400 

 



 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562-2564  (พื้นฐาน)                                                                                             56 
 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2564 

 กลยุทธ์ที่  3.3  พัฒนา
ผู้เรียนผลิตผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ 

โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งห้องเรียน 20,000 22,000 24,200 68,200 

ยุทธศำสตร์ที่  4   
พัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนการสอน
สู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่  4.1  พัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนสู่มาตรฐานสากล 

โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่โลก
ศตวรรษท่ี 21 

35,000 38,500 42,300 115,800 

กลยุทธ์ท่ี 4.2  พัฒนาครูให้
มีความรู้ความสามารถเท่า
ทันกับการเปล่ียนแปลงใน
ยุค 4.0 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร 

158,000 168,000 178,000 504,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 5   
ส่งเสริมครูให้เป็นผู้มี
จรรยาบรรณและ
ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมและ
สร้างเสริมครูให้เป็นผู้มี
จรรยาบรรณและปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

โครงการส่งเสริมครูตามจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

 

8,400 8,500 8,600 25,500 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที่  6   
ส่งเสริมผู้เรียนใหม้ี
ความคิดสร้างสรรค์
กล้าเผชิญกับความ
เส่ียงสามารถใช้
ความคิดระดับสูง
เห็นผล 

กลยุทธ์ที่  6.1  พัฒนา
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
กล้าเผชิญกับความเส่ียง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง 
เห็นผลและวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

โครงการสะเต็มศึกษา 27,000 29,700 32,600 89,300 

 กลยุทธ์ที่ 6.2     ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความคิด
สร้างสรรค์  กล้าเผชิญกับ
ความเส่ียง  สามารถใช้
ความคิดระดับสูง  เห็นผล
และวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

 

โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้ 45,500 46,500 47,500 139,500 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที่  7   
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน
ส่ือสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ และ
แลกเปล่ียนผลงานได้ 

กลยุทธ์ที่  7.1  ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ 
และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
 

โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT และส่ือ
เทคโนโลยี 

 

7,000 7,700 8,500 23,200 

ยุทธศำสตร์ที่ 8    
พัฒนาครูให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณค่าพระวร
สาร 

 

กลยุทธ์ที่  8.1  ส่งเสริมครู
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางคุณค่าพระวร
สาร 

โครงการอบรมคุณค่าพระวรสารครู 24,000 25,000 26,000 75,000 

กลยุทธ์ท่ี  8.2   พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตามแนวทาง
คุณค่าของพระวรสาร 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตาม
แนวทางคุณค่าพระวรสาร 

1.กิจกรรมรินน้ าใจสู่ผู้ยากไร้ 

2.กิจกรรมท าดีด้วยหัวใจ 

 

10,000 

500 

 

10,500 

600 

 

11,000 

700 

 

31,500 

1,800 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2564 

 กลยุทธ์ท่ี  8.2   พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตามแนวทาง
คุณค่าของพระวรสาร 

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

นักเรียน 

39,900 41,300 42,700 123,900 

ยุทธศำสตร์ที่ 9   
ส่งเสริมให้ครูมีสุข
ภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม มี
ทักษะชีวิตเหมาะสม
กับความเป็นพลโลก
ในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ท่ี  9.1   ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคม มี
ทักษะชีวิตเหมาะสมกับ
ความเป็นพลโลกในศตวรรษ
ท่ี 21 

1. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 

2. โครงการวันศุกร์สดใสกับใจเป็นสุข 

3. โครงการเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ 

    ผู้สูงอายุ  (เยี่ยมบ้านพักคนชรา) 

110,000 120,000 130,000 360,000 

กลยุทธ์ท่ี  9.2      
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีจิต
สังคม  มีทักษะชีวิต
เหมาะสมกับความเป็นพล
โลกในศตวรรษท่ี 21 

1.โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนา
ความฉลาดทางสุขภาวะ 

40,000 41,000 42,000 123,000 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2564 

 กลยุทธ์ที่ 9.3 เสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีจิตสังคม  มีทักษะ
ชีวิตเหมาะสมกับความเป็น
พลโลกในศตวรรษท่ี 21 

 

โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 
- กิจกรรม Dancing Team 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

879,390 880,200 881,300 2,640,890 

ยุทธศำสตร์ที่ 10    
สนับสนุนให้ครู
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 10.1 สนับสนุนให้
ครูด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โครงการ ซ.ศ. พอเพียง 1,400 1,500 1,600 4,780 

 กลยุทธ์ท่ี  10.2      
สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการวิถีงามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

8,300 

 

 

8,500 8,700 25,500 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 11
พัฒนาอาคารสถานท่ี  
สภาพแวดล้อม  และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนการสอน  มี
สาธารณูปโภค วัสดุ
อุปกรณ์ครบครัน   
และเทคโนโลยีท่ี
สมบูรณ์ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 11.1 พัฒนา
อาคารสถานท่ี
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 
 

1.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู ้
2.โครงการโรงเรียนสะอาด  พลาสติกลด  งด
ท้ิงขยะ 

900,000 

 

35,000 

940,500 

 

41,100 

984,700 

 

43,100 

2,825,200 

 

119,200 

 กลยุทธ์ที่  11.2 จัดระบบ
สาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์ 
ให้เพียงพอ  และพัฒนา
เทคโนโลยีให้สมบูรณ์และ
ทันสมัยท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอน 
 

1.แผนงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
   กิจกรรมท่ีจัด 
    1)จัดระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
2.แผนงานพัสดุ 
3.แผนงานครุภัณฑ์ 
4.โครงการพัฒนาเทคโนโลยี ก้าวไกลทาง
การศึกษา 

 

 

30,000 

20,000 

50,000 

70,000 

 

 

31,500 

21,000 

52,500 

73,500 

 

 

33,100 

22,050 

55,125 

77,200 

 

 

94,600 

63,050 

157,625 

220,700 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีกำรศึกษำ/งบประมำณ รวม

งบประมำณ 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ท่ี 12   
เสริมสร้างภาคี
เครือข่ายการจัดการ
เรียนรู้และร่วม
พัฒนากับ
สถานศึกษา  องค์กร
ภาครัฐ  ภาคเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 12.1  เพื่อให้
สถานศึกษามีการสร้าง
เครือข่าย และร่วมกัน
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

 

โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

11,000 12,000 13,000 36,000 

 กลยุทธ์ท่ี  12.2     
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการ
จัดการเรียนรู้และร่วม
พัฒนากับสถานศึกษา  
องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค   

1.โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

45,300 

 

 

46,300 

 

47,300 

 

138,900 
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บทที่ 4 กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน 
       
 โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานในการส่งเสริม พัฒนาโรงเรียน
มีบทบาทส าคัญในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานในการส่งเสริมพัฒนา นิเทศติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียน การด าเนินการมีแนวทางตามท่ีวางแผนร่วมกันดังนี้ 
 หลักกำร 
 1. การก ากับติดตามประเมินผลโครงการ มุ่งเน้นการจ าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการด าเนินงานมา
ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
 2. การติดตามประเมินผล ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับส่ือสาร ท าความเข้าใจ เรียนรู้ร่วมกันและพัฒนา
ปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการด าเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณท่ีก าหนด 
 3. ยึดหลักประสมประสานการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
การดึงพลังความรับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การก ากับติดตามประเมินเป็นส่วนประกอบท่ีควบคู่ไป
กับการพัฒนางานสู่ความส าเร็จ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก ากับติดตามและประเมินผล และน าข้อมูลท่ี
ได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามวั ตถุประสงค์ของแผนหลักอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า และประเมินการเปล่ียนแปลง อันเป็นผลจากการดเนินงานตามกลยุทธ์ 
และแผนงานเพื่อใช้ในการปรับปรุง ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ และวิธีด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 3. เพื่อน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการต่อไป 
 
แนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 

1. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนหลักของโครงการให้ใช้รูปแบบการ   
วัดผลประเมินผลเชิงคุณภาพ ( balanced scorecard )  โดยพิจารณาความก้าวหน้าและความส าเร็จอย่าง
รอบด้านจากกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดส าคัญท่ีก าหนด 

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ตามแผนหลักของโครงการประเมินโครงการ ตาม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินงาน 
 3. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการละ 1 ครั้ง 
 4. รายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมเม่ือส้ินการด าเนินงาน 
                 ตามแผน 
 
กำรก ำกับ (Monitoring) 

1. โรงเรียนจัดระบบการก ากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและยุทธศาสตร์ในเรื่องขั้นตอน 
วิธีการ  บุคลากร  ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 

2. โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน  ท้ังก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และ
ส้ินสุดการด าเนินการ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า  อุปสรรค  ปัญหาและความส าเร็จของงาน 
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กำรตรวจสอบ (Auditing ) 
1. การตรวจสอบหรือประเมินภายใน (Internal  Quality) สถานศึกษาจะประเมินตนเอง (School 

Self Evaluation) เป็นการภายใน โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การน าไปปฏิบัติ การ
ควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล ท้ังนี้เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน
และการประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดคือ   ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ     
เป็นผู้ประเมิน 

2. การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก (External  Quality Audit) สถานศึกษาจะได้รับการ
ประเมินจากองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรมหาชนท่ีรัฐบาลก าหนด  ประเมินเพื่อรับรอง มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 

 
กำรรำยงำน (Reporting) 

1. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา
จัดท ารายงาน  สรุปผลการด าเนินงานทุกส้ินภาคเรียน  

2. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี  2559  2560  2561  2562  2563 เพื่อรายงานภาพรวมของ
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ท้ังผลส าเร็จ  อุปสรรค ปัญหา  
ด้านปัจจัย  กระบวนการและส่ิงท่ีสถานศึกษา จะด าเนินการต่อไป        

3. สถานศึกษา จัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และรายงานสาธารณชน ชุมชน  ผู้ปกครอง  ประชาชน  

 
 เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด ควรมี
การสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
กำรสร้ำงควำมตระหนัก 

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนดบุคคลหรือคณะ
บุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบแก่คณะ
ครู 

4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญอย่างง่ายๆของ
แผน ตลอดท้ังภาพแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม 
โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพท่ีมีอยู่
แล้วจริง 

 6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 7. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยท่ีมีการน าและเปิดโอกาส 
     ให้มีการพูดคุยและแลกเปล่ียนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาท่ี 
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                 เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
  8. มีการปรับปรุงเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้น 
                  สังกัดหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายปีเสมอ 
 9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด และ 
                 มีความเป็นผู้น าท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมท้ังเป็นผู้น าการ 
                 เปล่ียนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิด 
                 ผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 
 10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท้ังส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามท่ี 
       ก าหนดไว้ในแผน 
 11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี 
                  ก าหนดไว้ในแผน 
 12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือ 
                  ข้อตกลงในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ 
                  บริหารโรงเรียน ชุมชนและองค์กรสถาบันอื่น ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
 13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  (1)  ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ ตัวชี้วัดในแต่ละ 
   กลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง  เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด อันจะ 
   น าไปสู่การทบทวนปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 (2)  การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปี การศึกษาแรก 
  ของแผน คือ เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2559 เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค  
  รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  

          (3)  การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3   ปี  
   เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2564   เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ 
   ของงานท่ีเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 3 ปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท า 
                   แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
 14. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผน โดยมีการ กำรก ำกับ ติดตำม  
       ประเมินผล ในแต่ละเป้าหมายหลัก ดังนี้ 
 
เป้ำหมำยหลักที่  1   
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ 1    
บุคลากรร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพด้วยเกณฑ์ฝ่ำยกำรศึกษำฯ 
ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 

วิธีกำรประเมินผล 
ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
-ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน พ.ค.     
-ประชาสัมพันธ์ พ.ค.  
-สร้างความตระหนัก พ.ค.  
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ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
-จัดท าตารางวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์  
  ฝ่ายการศึกษา ฯ 

พ.ค.  

-สร้างตารางรับผิดชอบการจัดท าภาระงานตามเกณฑ์ฯ   
-สร้างความเข้าใจพร้อมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ พ.ค.  
-ก ากับ ติดตามเป็นระยะๆ ตลอดปี  
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-จัดท าแบบประเมิน ก.ย.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ต.ค.  
-ประเมินและรายงานผล ต.ค.  
   

 
2.โครงกำรร่วมปลูกจิตส ำนึกธรรมำภิบำล 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
-ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน พ.ค.     
-ประชาสัมพันธ์ พ.ค.  
-สร้างความตระหนัก พ.ค.  
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
-จัดท าคู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พ.ค.  
-สร้างความเข้าใจพร้อมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ พ.ค.  
-ก ากับ ติดตามเป็นระยะๆ ตลอดปี  
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-จัดท าแบบประเมิน ก.ย.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ต.ค.  
-ประเมินและรายงานผล ต.ค.  
   

 
3.แผนงำนกำรเงิน กำรบัญชี 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร  ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
-สรุปข้อมูลจากการด าเนินแผนงานปีท่ีผ่านมา พ.ค.     
- ประชุมวางแผน พ.ค.  
-จัดท าตามแผนงานท่ีวางไว ้ พ.ค.  
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ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2. ขั้นด ำเนินกำร    
-จัดท าแนวปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี พ.ค.  
-สร้างความเข้าใจพร้อมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ พ.ค.  
-ก ากับ ตรวจสอบ ตลอดปี  
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-ผลการนิเทศ ก.ย.  
-ผลการปรับปรุง แก้ไข ต.ค.  

 
2.แผนงำนพัสดุ 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร  ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
-  ส ารวจข้อมูลพัสดุท่ีจ าเป็นต้องใช้ในห้องเรียน พ.ค.     
- จัดเตรียมเอกสารแจ้งบุคลากร พ.ค.  
-ส ารวจราคาสินค้าเพื่อน ามาเปรียบเทียบ พ.ค.  
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
- จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์และตรวจนับ พ.ค.  
-จัดท าทะเบียนพัสดุ พ.ค.  
-การเบิกจ่ายพัสดุ ตลอดปี  
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล   
-การสรุปการเบิกของแต่ละห้องเรียน ก.ย.  

 
เป้ำหมำยหลักที่  2    
ครูและผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัดที่ 4    
ผู้เรียนร้อยละ 85  มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
1.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศำสตร์  ฝ่ายวิชาการ 
1. ข้ันเตรียมกำร      
1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค.   
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน   
1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
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ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.–ก.พ.   
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค.   
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยำศำสตร์   
1. ข้ันเตรียมกำร   
1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค.   
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน   
1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.–ก.พ.   
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค.   
กิจกรรมเสริมทักษะภำษำไทย   
1. ข้ันเตรียมกำร   
1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค.  
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน   
1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.–ก.พ.   
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค.   
กิจกรรมเสริมทักษะภำษำต่ำงประเทศ   
1. ข้ันเตรียมกำร   
1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค.   
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน   
1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.–ก.พ.   
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค.  
กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษำฯ   
1. ข้ันเตรียมกำร   
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2.โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค.   
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน   
1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.–ก.พ.  
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค.   
กิจกรรมส่งเสริมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์   
ทำงกำรเรียน (O-Net)   
1.  ขั้นเตรียมกำร   
 1.1  ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค.  
 1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์คะแนนผลการ   
ทดสอบ O-NET   
1.3 ศึกษาโครงสร้างสัดส่วนการออกข้อสอบ O-NET   
เพื่อจัดสัดส่วนจ านวนข้อสอบให้ครอบคลุมทุกตัวช้ีวัด   
2.  ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
1.ครูผู้สอนช้ัน ป.6 , ม.3 สอนเสริมศักยภาพโดยน า มิ.ย.  
แนวข้อสอบo-net มาติวช่วงเช้า  ต้ังแต่เวลา 7.20 น. -   
8.10 น. ของวันจันทร์ – พฤหัส   

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

กิจกรรม Morning talk  ฝ่ายวิชาการ 
1. ขั้นเตรียมกำร      
   1.1  ประชุมช้ีแจงวางแผนด าเนินงานตามกิจกรรม มิ.ย.  
   1.2  ติดต่อครู IEP และครูภาษาจีน มิ.ย.  
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   

   -ก าหนดวัน/เวลา     มิ.ย.  
   -น าเสนอกิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  

    ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน   
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล   
   3.1 แบบบันทึกกิจกรรม Morning talk ตลอดปีการศึกษา  
   3.2 แบบสรุปประเมินผลกิจกรรม  Morning talk ตลอดปีการศึกษา  
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3.โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

กิจกรรม EnglishDay Camp   
1. ขั้นเตรียมกำร   
   1.1  ประชุมช้ีแจงวางแผนด าเนินงานตามกิจกรรม ก.ค.  
   1.2  ติดต่อหน่วยงานบริษัท IEP  ก.ค.  
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
   -ก าหนดวัน/เวลา     ก.ค.  
   -น าเสนอกิจกรรมท่ีวางแผนไว ้    
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล   
   3.1 แบบสรุปประเมินผลกิจกรรม  English Day Camp ก.ย.  
กิจกรรม Chinese Day Camp   
1. ขั้นเตรียมกำร   
   1.1  ประชุมช้ีแจงวางแผนด าเนินงานตามกิจกรรม ต.ค.  
   1.2  ติดต่อหน่วยงานบริษัทภาษาจีน ต.ค.  
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
   -ก าหนดวัน/เวลา     พ.ย.  
   -น าเสนอกิจกรรมท่ีวางแผนไว ้    
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล   
   3.1 แบบสรุปประเมินผลกิจกรรม  Chinese Day Camp ม.ค.  

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ มิ.ย. ฝ่ายวิชาการ 
1.1 ประชุมวางแผน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกิจกรรมให้   
หัวหน้าสายช้ันทราบ   
2.2 หัวหน้าสายช้ันไปประชุมช้ีแจงให้ครูประจ าช้ันรับทราบ   
2.3 แต่ละช้ันแจ้งกิจกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการ   
2.4 ก าหนดการวางแผนน าเสนอผลิตภัณฑ์ในการจ าหน่าย   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบบันทึกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งห้องเรียน   
3.2 แบบประเมินผลจากโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง   
ห้องเรียน   
3.3 สรุปแบบประเมินผลจากโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ห้องเรียน ก.พ. 
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เป้ำหมำยหลักที่  2   
ครูและผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัดที่ 2    
ครูร้อยละ 65  มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
1.โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 

 
เป้ำหมำยหลักที่  3   
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียงสามารถใช้ความคิดระดับสูงเห็นผลและวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
ตัวชี้วัดที่ 5   
ผู้เรียนร้อยละ 85  มีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียงสามารถใช้ความคิดระดับสูงเห็นผลและ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร  ฝ่ายวิชาการ 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ เม.ย.     
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ   
1.3 ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานการจัดกิจกรรม พ.ค.  
1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
1.5 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัด   
พัฒนาการกระบวนการเรียนรู ้   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ พ.ค.  
2.2 ด าเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพปัญหา   
2.3 ด าเนินการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู ้   
     -จัดท าแผนการจัดกิจกรรม พ.ค.  
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล ก.ย.  
3.1 ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน   
พัฒนาการกระบวนการเรียนรู ้   
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่ ก.พ.  
สมบูรณ์   
3.3 สรุปผลการจัดโครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน มี.ค.  
สู่โลกศตวรรษท่ี 21   
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1.โครงการสะเต็มศึกษา 

 
เป้ำหมำยหลักที่  3   
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง เห็นผล และวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
ตัวชี้วัดที่ 5    
ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิด 
ระดับสูง  เห็นผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

1. โครงกำรเจริญเติบโตเพื่อกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
2) กิจกรรมแก้ปัญหาความเส่ียง (ค่ายคุณธรรม) 
3) กิจกรรมสร้างนิสัยห่างไกลความเส่ียง 

 
 
 
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร  ฝ่ายวิชาการ 
   1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เม.ย.     
   1.2  ประชุมคณะกรรมการ เม.ย.  
   1.3  จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เม.ย.  
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
   จัดกิจกรรมฐาน STEM  ให้ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ ดังนี้   
   2.1 ฐาน STEM ป.1   
   2.2 ฐาน STEM ป.2      
   2.3 ฐาน STEM ป.3      
   2.4 ฐาน STEM ป.4      
   2.5 ฐาน STEM ป.5      
   2.6 ฐาน STEM ป.6      
   2.7 ฐาน STEM ม.1   
   2.8 ฐาน STEM ม.2   
   2.9 ฐาน STEM ม.3   
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล   
   3.1 ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดโครงการ   
   3.2 ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วม   
        โครงการ   
   3.3 แบบสรุปประเมินผลโครงการสะเต็มศึกษา   
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1. โครงกำรเจริญเติบโตเพื่อกำรเรียนรู้ 
ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 

วิธีกำรประเมินผล 
ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1)กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1. ขั้นเตรียมกำร      
-ประชุมวางแผน  แต่งต้ังคณะกรรมการ พ.ค.  
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
-ประชาสัมพันธ์ มิ.ย.  
-จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน   
-แยกกลุ่มตามประเภทของนักเรียน   
-ส่งต่อไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ก.ค.  
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล ส.ค.  
-สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
-ประเมินความพึงพอใจ   
2)กิจกรรมแก้ปัญหำควำมเสี่ยง(ค่ำยคุณธรรม)  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1. ขั้นเตรียมกำร ก.ค.  
-ประชุมวางแผน  แต่งต้ังคณะกรรมการ   
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด ส.ค.  
-ประชาสัมพันธ์   
-จัดกิจกรรมแก้ปัญหาความเส่ียงของนักเรียน ก.ย.  
-นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกลุ่มของความเส่ียงท่ีได้จาก พ.ย.  
การคัดกรองโดยการเข้าค่ายคุณธรรม   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
-สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม พ.ย.  
-ประเมินความพึงพอใจ   
3)กิจกรรมสร้ำงนิสัยห่ำงไกลควำมเสี่ยง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1. ข้ันเตรียมกำร ต.ค.  
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด พ.ย.  
-ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร   
-จัดกิจกรรมสร้างนิสัย  ห่างไกลความเส่ียงโดยจัดกิจกรรม   
ค่ายอาสาเพื่อจิตสาธารณะ   
-น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พ.ย.  
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
-สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ธ.ค.  
-ประเมินความพึงพอใจ   
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เป้ำหมำยหลักที่  4   
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียน
ผลงานได้ 
ตัวชี้วัดที่ 6   
ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน  
ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานได้ 
1.โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนำทักษะด้ำน IT  ฝ่ายวิชาการ 
1. ขั้นเตรียมกำร ก.ค.     
1.1 ประชุมวางแผน   
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกิจกรรมให้ผู้เรียน   
ทราบ   
2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และปฏิบัติงานจริงด้าน IT   
2.3 ผู้เรียนด าเนินงานสืบค้นหาข้อมูลทาง Internet ในการ   
 พัฒนาความรู้ต่างๆ ด้าน IT   
2.4 ผู้เรียนสร้างผลงานออกแบบสร้างสรรค์ และน าเสนอ   
ผลงานเผยแพร่   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT   
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT ก.พ.  
กิจกรรมสื่อสร้ำงสรรค์ทำงวิทยำศำสตร์   
1. ขั้นเตรียมกำร ส.ค.  
1.1 ประชุมวางแผน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกิจกรรมให้ผู้เรียน   
ทราบ   
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์   
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ทาง ก.พ.  
วิทยาศาสตร์   
กิจกรรมเผยแพร่ผลงำน   
1. ขั้นเตรียมกำร ก.ค.  
1.1 ประชุมวางแผน   
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
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เป้ำหมำยหลักที่  6 ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร  
ตัวชี้วัดที่ 7   ครูและผู้เรียนร้อยละ 85 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าของ พระวรสาร 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร 
กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมรินน้ าใจสู่ผู้ยากไร้ 
2) กิจกรรมท าดีด้วยหัวใจ 

1)กิจกรรมรินน้ ำใจสู่ผู้ยำกไร้ 
ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 

วิธีกำรประเมินผล 
ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมกำร พ.ค. ฝ่ายจิตตาภิบาล 
-ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา      
-ประชุมวางแผน   
-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด มิ.ย.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม   
-จัดรูปแบบกิจกรรม   
3.  ข้ันติดตำมประเมินผล ก.พ.  
-แบบประเมินกิจกรรม   
-สังเกตจากการปฏิบัติจริง   

 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกิจกรรม   
ให้ผู้เรียนทราบ   
2.2 น าเสนอผลงานต่างๆ ด้าน IT บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา   
และป้ายนิเทศของกลุ่มสาระฯ หรือตามนิทรรศการงานต่างๆ   
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน ก.พ.  
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน   
3.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมเผยแพร่   
ผลงาน   
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2)กิจกรรมท ำดีด้วยหัวใจ 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมกำร พ.ค. ฝ่ายจิตตาภิบาล 
-ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา      
-ประชุมวางแผน   
-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด มิ.ย.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม   
-จัดรูปแบบกิจกรรม   
3.  ข้ันติดตำมประเมินผล มิ.ย.  
-แบบประเมินกิจกรรม   
-สังเกตจากการปฏิบัติจริง   

ตัวชี้วัดที่ 7   ครูและผู้เรียนร้อยละ 85 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าของ พระวรสาร 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมจัดระเบียบแถว 
2) กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย 
3) กิจกรรมปฐมนิเทศ 
4) กิจกรรมตอนเช้าท่ีหน้าเสาธง 
5) กิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน 
6) กิจกรรมวันไหว้คร ู
7) กิจกรรมวันคร ู

1)กิจกรรมจัดระเบียบแถว 
ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 

วิธีกำรประเมินผล 
ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมกำร พ.ค. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
-ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา      
-ประชุมวางแผน   
-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด มิ.ย.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม   
-จัดรูปแบบกิจกรรม   
3.  ข้ันติดตำมประเมินผล ก.พ.  
-แบบประเมินกิจกรรม   
-สังเกตจากการปฏิบัติจริง   
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2)กิจกรรมเข้ำคิวสร้ำงวินัย 
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมกำร พ.ค. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
-ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา   
-ประชุมวางแผน   
-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด มิ.ย.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม   
-จัดรูปแบบกิจกรรม   
3.  ข้ันติดตำมประเมินผล ก.พ.  
-แบบประเมินกิจกรรม   

 
3)กิจกรรมปฐมนิเทศ 
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมกำร พ.ค. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
-ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา      
-ประชุมวางแผน   
-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด มิ.ย.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม   
-จัดรูปแบบกิจกรรม   
3.  ข้ันติดตำมประเมินผล มิ.ย.  
-แบบประเมินกิจกรรม   
-สังเกตจากการปฏิบัติจริง   
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4)กิจกรรมตอนเช้ำที่หน้ำเสำธง 
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมกำร พ.ค. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
-ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา      
-ประชุมวางแผน   
-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด มิ.ย.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม   
-จัดรูปแบบกิจกรรม   
3.  ข้ันติดตำมประเมินผล ก.พ.  
-แบบประเมินกิจกรรม   
-สังเกตจากการปฏิบัติจริง   

 
 
5)กิจกรรมสร้ำงวินัยในกำรมำเรียน 
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.  ขั้นเตรียมกำร พ.ค. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
-ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา      
-ประชุมวางแผน   
-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด มิ.ย.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม   
-จัดรูปแบบกิจกรรม   
3.  ข้ันติดตำมประเมินผล ก.พ.  
-แบบประเมินกิจกรรม   
-สังเกตจากการปฏิบัติจริง   
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6)กิจกรรมวันไหว้ครู 
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมกำร พ.ค. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
-ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา      
-ประชุมวางแผน   
-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด มิ.ย.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม   
-จัดรูปแบบกิจกรรม   
-ฝึกซ้อมพิธีการและนักเรียนตัวแทนถือพาน   
3.  ข้ันติดตำมประเมินผล มิ.ย.  
-แบบประเมินกิจกรรม   
-สังเกตจากการปฏิบัติจริง   

 
8)กิจกรรมวันครู 
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมกำร ธ.ค. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
-ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา      
-ประชุมวางแผน   
-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด ม.ค.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม   
-จัดรูปแบบกิจกรรม   
3.  ขั้นติดตำมประเมินผล ก.พ.  
-แบบประเมินกิจกรรม   
-สังเกตจากการปฏิบัติจริง   

 
เป้ำหมำยหลักที่  7   
ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมมีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลก ในศตวรรษท่ี 21 
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ตัวชี้วัดที่ 8   
ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมมีทักษะชีวิตเหมาะสมกับ 
ความเป็นพลโลก ในศตวรรษท่ี 21 
 

1.โครงการ sc วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ  
ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 

วิธีกำรประเมินผล 
ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภำพ  ฝ่ายวิชาการ 
1. ขั้นเตรียมกำร      
   1.1  ประชุมวางแผน/แต่งต้ังคณะกรรมการ พ.ค.  
   1.2  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   
2. ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด   
  2.1  ประชาสัมพันธ์ พ.ค.  
  2.2  จัดการเตรียมเพลงและฝึกผู้น า พ.ค.  
  2.3  ด าเนินการกิจกรรมในวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ มิ.ย.  
  2.4  ติดตามผลงานของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มิ.ย.  
3.  ข้ันติดตำมและประเมินผล   
  3.1  สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ มี.ค.  
  3.2  สังเกตจากการปฏิบัติจริง   
กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬำแข่งขันเพื่อพัฒนำนักกีฬำสู่อำชีพ   
1.  ข้ันเตรียมกำร   
    1.1  ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา พ.ค.  
    1.2  ประชุมวางแผน   
    1.3  จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด   
   2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.  
   2.2  ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม พ.ค.  
   2.3  จัดรูปแบบกิจกรรมและท าเอกสาร   
   2.4   ด าเนินงานตามกิจกรรม มิ.ย.  
        2.4.1 ออกจดหมายเวียนถึงผู้ปกครอง/ รับสมัคร มิ.ย.  
        2.4.2 ด าเนินการกิจกรรมช่วงหลังเลิกเรียน มิ.ย.  
3.  ข้ันติดตำมประเมินผล   
   3.1  แบบประเมิน มี.ค.  
   3.2  สังเกตจากการปฏิบัติจริง   
กิจกรรมกีฬำสีภำยใน(เฟือ่งฟ้ำเกมส์)   
1. ข้ันเตรียมกำร   
   1.1 ประชุมวางแผน พ.ย.  
   1.2 ก าหนดแผนงาน   
   1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
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2.โครงกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน   
กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรม Dancing Team  
2) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
3) กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  

 
1. โครงกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 

 
ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 

วิธีกำรประเมินผล 
ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1)กิจกรรม Dancing Team  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1. ข้ันเตรียมกำร      
-ประชุมวางแผน/แต่งต้ังคณะกรรมการ พ. ย.  
-เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   
2. ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด   
-ประชาสัมพันธ์/ รับสมัคร พ. ย.  
-จัดการประกวด Dancing  Team พ.ย.- ธ.ค.  
-มอบรางวัล ธ.ค.  
- ติดตามผลงานของผู้ชนะเลิศ/ฝึกฝนเพื่อให้   
เกิดความช านาญ / ส่งประกวดภายนอก   
3.  ข้ันติดตำมและประเมินผล   
-สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ธ.ค.  
-ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2. ขั้นด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด   
   2.1 ประชุมช้ีแจงทุกฝ่าย ธ.ค  
   2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ธ.ค.  
   2.3  จัดท าเอกสารและติดตามงาน ธ.ค.  
    -แบ่งสี 4  สีท้ังนักเรียนและครู   
    -ก าหนดรูปแบบโดยเชิญประธานสีและแม่สีเข้าประชุม   
    -ออกเอกสารประเภทต่าง ๆ ท่ีจัด เกณฑ์การให้คะแนน   
    -ก าหนดวันซ้อมและประชุมสี   
   2.4  ด าเนินการจัดการแข่งขัน ม.ค.  
3.  ข้ันติดตำมและประเมินผล   
    3.1  ผลการด าเนินการ ม.ค.  
    3.2  แบบประเมินความพึงพอใจ   
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ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1.  ข้ันเตรียมกำร พ.ย.  
-ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา   
-ประชุมวางแผน   
-จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด ธ.ค.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม ธ.ค.  
-จัดรูปแบบกิจกรรมและท าเอกสาร   
-ด าเนินงานตามกิจกรรม   
-ออกจดหมายเวียนถึงผู้ปกครอง ม.ค.  
-น าผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าร่วมกิจกรรม ก.พ.  
ปัจฉิมนิเทศ   
3.  ข้ันติดตำมประเมินผล   
- แบบประเมินโครงการ มี.ค.  
-สังเกตจากการปฏิบัติจริง   
3) กิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำร ี  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1. ข้ันเตรียมกำร ก.ย.  
-ประชุมวางแผน   
-ก าหนดแผนงาน   
-เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
-ติดต่อสถานท่ีเข้าค่าย   
- ก าหนดวันเข้าค่ายของแต่ละระดับช้ัน   
-ก าหนดวันเข้าค่ายของแต่ละระดับช้ัน   
- แจ้งให้สถานศึกษาทราบ   
2. ข้ันด ำเนินกำร / กิจกรรมที่จัด ต.ค.  
-ประชุมช้ีแจงครูผู้สอนลูกเสือ  / หัวหน้าสายช้ัน   
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-จัดท าเอกสารหนังสือแจ้งผู้ปกครอง   
-หนังสือขออนุญาตกระทรวง   
-หนังสือขออนุญาตจอดรถ   
- หนังสือขอรถต ารวจน าขบวน   
- ประชุมช้ีแจงผู้เรียน พ.ย.   
-ด าเนินการเข้าค่ายพักแรมตามวัน เวลาท่ีก าหนด พ.ย.  
ของแต่ละระดับช้ัน   
3.  ข้ันติดตำมและประเมินผล   
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ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ธ.ค.   
- แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม   

 
เป้ำหมำยหลักที่  8 ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่  9  ครูและผู้เรียนร้อยละ 80 ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมท่ีจัด   

1) กิจกรรมของหายได้คืน 
2) กิจกรรมรู้จักคิดรู้จักใช้อย่างคุ้มค่า 
3) กิจกรรมออมทรัพย ์
4) กิจกรรมประหยัดน้ า ไฟ   

 
1.โครงกำรวิถีงำมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1)กิจกรรมของหำยได้คืน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1. ข้ันเตรียมกำร พ.ค     
-ส ารวจความพร้อม   
-ประชุมวางแผน   
-น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด มิ.ย  -  ก.พ  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   
-ประชาสัมพันธ์   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
-สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
2) กิจกรรมรู้จักคิดรู้จักใช้อย่ำงคุ้มค่ำ   
1. ข้ันเตรียมกำร พ.ค.  
-ส ารวจความพร้อม   
-ประชุมวางแผน   
-น าเสนอขออนุมัติ   
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด มิ.ย.- ก.พ.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
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ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

-สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
-จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
3) กิจกรรมออมทรัพย์   
1. ข้ันเตรียมกำร พ.ค.  
-ส ารวจความพร้อม   
-ประชุมวางแผน   
-น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด มิ.ย.- ก.พ.     
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
-สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
-จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
4) กิจกรรมประหยัดน้ ำ ไฟ   
1. ข้ันเตรียมกำร พ.ค.  
-ส ารวจความพร้อม   
-ประชุมวางแผน   
-น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด พ.ค.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน      
-ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
-สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
-จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

 
เป้ำหมำยหลักที่  10   
สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน ระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 11   
สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 85 และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
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1.โครงกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(PLC)โรงเรียนซำงตำครู้สศึกษำ 
 

 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
กิจกรรมท่ีจัด 

1) กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 
2) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
3) กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน (ครูนอกห้อง) 
4) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1)กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่ำย  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1. ข้ันเตรียมกำร พ.ค.     
-ส ารวจความพร้อม   
-ประชุมวางแผน น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด พ.ค.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   
-ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง   
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม ก.พ. – มี.ค.  

ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร  ฝ่ายวิชาการ 
   1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ มิ.ย.     
   1.2  ประชุมคณะกรรมการ มิ.ย.  
   1.3  จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ มิ.ย.  
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด   
   -หัวหน้ากลุ่มสาระประชุมครูในกลุ่มสาระของตน     มิ.ย.  
   -แต่ละกลุ่มสาระก าหนดตารางเวลาย่อยในการด าเนินงาน  ก.ค.  
    ตามแผน       
   -น าเสนอผลงาน   เดือนละ  1  ครั้ง  
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล   
   3.1 สมุดบันทึก PLC          ตลอดปีการศึกษา  
   3.2 แบบสรุปประเมินผลโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    
 (PLC)โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา               
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ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

-รับสมัครผู้ปกครองในทุกระดับช้ันเรียน   
-แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบตามภาระงานผู้ปกครองเครือข่าย   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
-สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
-จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
2) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   
1. ข้ันเตรียมกำร พ.ค.     
-ส ารวจความพร้อม   
-ประชุมวางแผน   
-น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด พ.ค.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   
-เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก   
-ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง   
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม มิ.ย.  
-แนะน าคณะผู้บริหารและช้ีแจงนโนบายของโรงเรยีน   
-แนะน าครูประจ าช้ันและพบครูประจ าช้ันท่ีห้องเรียน      
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
-สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
-จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
3) กิจกรรมภูมิปัญญำชุมชนสู่โรงเรียน(ครูนอกห้อง)   
1. ข้ันเตรียมกำร มิ.ย.  
-ส ารวจความพร้อม   
-ประชุมวางแผน   
-น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด มิ.ย.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   
-เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก      
-ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
-สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
-จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
4) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน   
1. ข้ันเตรียมกำร พ.ค.  
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ขั้นตอนกำร/วิธีกำรก ำกับ ติดตำม 
วิธีกำรประเมินผล 

ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

-ส ารวจความพร้อม   
-ประชุมวางแผน   
-น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด มิ.ย  -  ก.พ.  
-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
-ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   
-ประชาสัมพันธ์   
-ให้บริการแก่ชุมชน   
-สร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น   
3. ข้ันติดตำมและประเมินผล   
-สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
-จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562-2564  (พื้นฐาน)                                                                                             88 
 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
ที่ มฐ.16  /2561 

เรื่อง   การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 -2564 
(พื้นฐาน) 

********************************** 
ภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียน ในระดับการศึกษาพื้นฐานของ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการทุกด้านในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไป
ตามระบบและบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคล่ือนด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนั้น จึง
จัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 – 2564  เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดท าแผนฯ ดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตาม
นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

1. เซอรม์าร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอมรรัตน์    มณีศิริสานต์  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชนิดา ณ  นคร   กรรมการ 
4. นางจริน  นิยมจ้อย  กรรมการ 
5. นางสมลักษณ์ บุญเพชร  กรรมการ 
6. นาง สาวกรกช กิจบ ารุง  กรรมการ 
7. นางปานทิพย ์ ใจเอื้อย   กรรมการ 
8. นางดวงกมล แสงอุไร   กรรมการ 
9. นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ  กรรมการ 
10. นางมณีรัตน์  ชัยรัตนะ  กรรมการ 
11.นางเรณู    ไตรวิทยากร              กรรมการ 
12.นายปัญญา   ปราบเสียง  กรรมการ 
13.นางบุญสม  ไพศาลพานิช  กรรมการ 
14.นายพรดนัย  ดาวดี   กรรมการ 
15.นางสาวนาร ี นักปี ่   กรรมการ 
16.นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล  กรรมการ 
17.นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธ์ิ  กรรมการ 
 
 
โดยมีขอบข่าย ดังนี้ 
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1. ก าหนดแนวทางในการจัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562-
2564 

2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562-2564 (พื้นฐาน) 
3. น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4. น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติแล้ว ต่อ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
5. เผยแพร่แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
6. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
7. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จ 

ลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
 
 
 

(เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา ) 
          ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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คณะกรรมกำรจัดท ำ 
ที่ปรึกษำกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562-2564 (พื้นฐำน) 
ของโรงเรียนซำงตำครู้สศึกษำ 
              1. บาทหลวงสมศักดิ์    ธิราศักดิ ์ ผู้รับใบอนุญาต 

2. นางสาวจิตรี รัตนาวงศ์ไชยา ผู้อ านวยการ 
3. บาทหลวงฉลองรัฐ  สังขรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. บาทหลวงอนุศักด์ิ กิจบ ารุง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. บาทหลวงถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562-2564 (พื้นฐำน) 
ของโรงเรียนซำงตำครู้สศึกษำ 

1. 
2. 

นางจริน 
นางปานทิพย์ 

นิยมจ้อย 
ใจเอื้อย 

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฯ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

    

3. นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ     
4. นางสาวกรกช กิจบ ารุง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน     
5. นางสมลักษณ์ บุญเพชร หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล     
6. นางดวงกมล แสงอุไร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์     
7. 
8. 

นางสาวนัยนา 
นางมณีรัตน ์

รัชตขจรกิจ 
ชัยรัตนะ 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 

    

9. นางเรณู                   ไตรวิทยากร      
10. นายปัญญา ปราบเสียง      
11. นางสาวสุภัชชา ประสพสุข      
12. นายพรดนัย ดาวดี      
13. 
14. 
15. 

นางสาวนารี 
นางสาวพรพรหม 
นางธนพรรณ 

นักปี ่
เข้มตระกูล 
มงคลสกุลฤทธิ์ 
 

 
 
กรรมการกองเลขา 
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สัตยำบัน  
( Agreement ) 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ฉบับปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2562-2564 (พื้นฐาน) เป็นแผนงานหลัก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม ควบคู่ไปกับ
ศักยภาพของผู้เรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งครบทั้งด้านสังคม ร่างกาย อารมณ์จิตใจและสติปัญญา 
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนพัฒนาด้วย
ความเห็นพ้องร่วมกัน และขอให้สัตยาบันร่วมกันว่าจะให้ความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละ
ก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา สนับสนุนให้โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ให้สามารถ
ด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฉบับนี้ให้จงได้ 

   จึงลงนำมเพ่ือเป็นสัตยำบันร่วมกันไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
  ตามท่ีโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
เรื่องแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562-2564 (พื้นฐาน)   เพื่อให้การด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  เป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  และ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาใช้แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 -2564 ( พื้นฐาน ) ได้ 
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ศกึษาด ี

มคีณุธรรม 

น าไปสูค่วามส าเรจ็ 


