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บทท่ี 1 สภาพท่ัวไปของโรงเรียน 
 

1.1  ประวัติโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียรค์อนแวนต์ 

  
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นโรงเรียนล าดับท่ี 4 ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล 

เดอ ชาร์ตร ก่อต้ังขึ้นในปีพุทธศักราช 2468 โดยคุณพ่อบรัวซาต์ (Broizat) เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 
สามเสน ผู้มีความประสงค์ให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ามาจัดการศึกษาให้กับกุลธิดา เด็กก าพร้า และ
เด็กยากจนท่ีอยู่ในชุมชนเขตวัดสามเสนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อจะได้มีความรู้ มีวิชาชีพติดตัวและเป็นพลเมืองดี
ของสังคม  

แรกเริ่มโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ต้ังอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี 528 ถนนราชวิถี สามเสน กรุงเทพฯ 
สยาม ใกล้ๆ กับวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ บ้านนี้ช่ือ “เบอร์รีเฮ้าส์” (Beril House) มีเซอร์เซนต์ปอลฯ ท่ีเข้าสู่งาน
แพร่ธรรมใหม่นี้ ในวันเสาร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 รวม 4 ท่าน ได้แก่ 

1. เซอร์ แซงต์ เดซิเร (Sr. St. Desire) อธิการิณี ชาวฝรั่งเศส 
2. เซอร์ มารี-ชารลส์ (Sr. Marie-Charles) ชาวฝรั่งเศส  
3. เซอร์ นาแซร์ (Sr.Nazaire) ชาวเวียดนาม  
4. เซอร์ ฟรังซัวส์ (Sr. François) ชาวจีน 
โรงเรียนได้เริ่มต้นท าการเรียนการสอน เมื่อวันจันทร์ท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 โดยมีนักเรียนใน

ช่วงแรก 14 คน แบ่งเป็นนักเรียนภาษาฝรั่งเศส 9 คน ภาษาอังกฤษ 5 คน มี เซอร์ มารี-ชารลส์ เป็นครูสอนภาษา
ฝรั่งเศส และ ครูพร ชาวสยามสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้มีการสอนวาดเขียน การระบายสีน้ า สีน้ ามัน ดนตรี 
การเย็บปักถักร้อย การท าความสะอาด ฯลฯ  

วันอาทิตย์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ได้มีพิธีเสกอาคารใหม่  ซึ่งสร้างด้วยอิฐ มี 2 ช้ัน มีระเบียงกว้าง 2 
เมตร ล้อมรอบตัวอาคารท้ังช้ันบนและช้ันล่าง ช้ันล่างประกอบด้วยห้องรับแขก ห้องเรียน 2 ห้อง ห้องรับประทาน
อาหาร ห้องหย่อนใจ และบันไดท่ีจะน าขึ้นช้ันบนซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนสองห้อง และห้องนอนรวม  

เมื่อปิดภาคเรียนแรกในเดือนกรกฎาคม มีนักเรียนจ านวน 53 คน เรียนภาษาฝรั่งเศส 13 คน และ
ภาษาอังกฤษ 40 คน 

ในปี พ.ศ. 2472 โรงเรียนได้เปล่ียนการเปิด-ปิดภาคเรียน  จากเดิมเปิดเรียนเดือนกุมภาพันธ์ ปิดเรียน
เดือนกรกฎาคม มาเป็นปิดเทอมเดือนเมษายน เปิดเรียนเดือนพฤษภาคม ตามอย่างโรงเรียนรัฐบาล 
   เนื่องจากจ านวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้สถานท่ีเรียนไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นในปี 
พ.ศ. 2475 จึงได้มีการซื้อท่ีใหม่ และได้ย้ายโรงเรยีนมาอยู่ท่ีใหม่ คือ อารามภคินีพระหฤทัย ซึ่งมีสถานท่ีกว้างขวาง
กว่า เหมาะกับการใช้เป็นโรงเรียน ซึ่งคือ สถานท่ีท่ีเป็นโรงเรียนในปัจจุบันนี้  
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 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ได้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง อธิการิณีทุคยุคทุก
สมัยได้พยายามอย่างยิ่งท่ีจะให้โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ เจริญก้าวหน้าทุกวิถีทางเท่าท่ีจะท าได้ โดยได้พยายามปรับปรุง
ทุกอย่างเท่าท่ีจะสามารถอยู่เสมอ ท้ังอาคารเรียนและการเรียนการสอนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ  
 ในปี พ.ศ. 2489 โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ และจ านวนนักเรียนยังคงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนท าให้ตึกเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2498  โรงเรียนจึงได้มีการสร้างตึก “พระแม่เจ้า” ขึ้น 
เป็นอาคาร 3 ช้ัน มี 15 ห้องเรียน ท าให้สามารถขยายช้ันเรียนมากขึ้นเป็นระดับช้ันละ 2 ห้อง พร้อมกับเปิดช้ัน
เตรียมอุดม คือ ม.ศ. 4 และ ม.ศ. 5 แผนกศิลป์ ช้ันละ 1 ห้อง  
 โรงเรียนยังคงเจริญขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่นิยมของชนทุกช้ัน ในปี พ.ศ. 2515 จึงได้มีการสร้างอาคารหอประชุม
ใหม่ขึ้น ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานช่ือว่าตึก “มิตราคม” มีความหมายว่าเป็นท่ีรวม
ของมิตรสหาย และได้เสด็จพระราชด าเนินมาท าพิธีเปิดตึก “มิตราคม” ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 เนื่องจากอาคารเรียนทรุดโทรมและคับแคบ พร้อมท้ังขาดห้องกิจกรรมต่างๆ ใน
การเรียนการสอนจึงได้รื้ออาคารหลังเก่า 2 หลังออกเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ การก่อสร้างเริ่มเดือนมีนาคม อาคาร
หลังใหม่เป็นอาคาร 3 ช้ัน ส าหรับอนุบาลหนึ่งหลัง และอาคาร 4 ช้ันอีกหนึ่งหลัง 
 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินมาท าพิธีเปิดอาคาร 
ได้รับพระราชทานช่ืออาคารหลังใหม่ 4 ช้ันว่า “อุดมวิทย์” และในปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รื้อถอนตึกพักของครู
ประจ า เพื่อสร้างตึกเรียนใหม่ 5 ช้ัน ให้ช่ือตึกว่า “พระกุมารเยซู” 
 

ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เปิดสอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  รับเฉพาะ
นักเรียนหญิง  ด าเนินกิจการในรูปมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมี เซอร์ มารีอา โป
ลีน ชูวิรัช เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ มีบุคลากรครู 165 คน และนักเรียนท้ังหมด 2,025 คน 
    
 เคร่ืองหมาย/ตราของโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 

 เป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน  ภายในวงกลมมีกลีบเจ็ดกลีบ ตรงกลางมีโล่ป้องกันศัตราวุธ แบ่งออกเป็น
สามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ฟ. ส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือ มีดาบขัดอยู่
หลังโล่ ปลายดาบปรากฏท่ีด้านบนซ้าย ด้ามดาบปรากฏท่ีด้านล่างขวา มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนขวาและ
ด้านล่างซ้าย 
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อักษรย่อ 

อักษรย่อภาษาไทย  ซ.ฟ.   
   อักษรย่อภาษาอังกฤษ  S.F.  
 

สีประจ าโรงเรียน  
 เขียว – เหลือง 
 สีเขียว หมายถึง  การเจริญเติบโตงอกงามของชีวิต 
 สีเหลือง หมายถึง  การศึกษาต้องมีพื้นฐานอยู่บนหลักศาสนา 
 

1.2  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

  โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบริหารจัดการ  ฝ่ายวิชาการ   

ฝ่ายบุคลากร  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ โรงเรียนมี

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารภายในโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานข้อมูลนักเรียน บุคลากรครู แผนการ

ด าเนินงานและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี ้

 

1. ฝ่ายบริหารจัดการ 

มุ่งส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ ใช้
โรงเรียนเป็นฐาน   รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศระดับโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ  

2. ฝ่ายวิชาการ 

งานวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และได้รับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพจนสามารถพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าครบทุกด้าน  ตามแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 

2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นฝ่าย

วิชาการจึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ รวมท้ังระเบียบวิธีการวัดและ

ประเมินผล ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ท่ีมีการประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างการเรียนการสอน การท า

วิจัยในช้ันเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความรู้  มีทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์  มีความเป็นสากลและความเป็นผู้น าวิชาการรวมท้ังมีทักษะท่ี

จ าเป็นในการด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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3. ฝ่ายบุคลากร 

มุ่ งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ เป็น ผู้มี คุณธรร ม  มีความรู้ 

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความขยัน ทุ่มเท และปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดี  มีจิตวิญญาณความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล                  

เดอ  ชาร์ตร   

 

4. ฝ่ายกิจการนักเรียน 

มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเยาวชนท่ีดีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระเบียบวินัยในตนเอง ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  รักขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม

ความเป็นไทย  มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี  มีภาวะผู้น า  มีความเสียสละ  รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม 

รวมทั้งมีทักษะในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมท้ังเป็นศาสนิกชนท่ีดี 

เป่ียมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม ความรัก  ความเมตตา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจิตตารมณ์ของคณะ

ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

 

5. ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

มุ่งพัฒนางานบริการและงานบ ารุงรักษาด้านอาคาร สถานท่ี  สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ วัสดุครุภัณฑ์  

และส่ือการเรียนการสอน ให้เพียงพอ  พร้อมใช้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

  

 6. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

 มุ่งส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพตรงตามท่ีส านักงานรับรอง

มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   และคณะกรรมการการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล             

เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทยก าหนด 
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งานนโยบายและแผน 
งานธุรการและสารบรรณ 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานการเงินและบัญชี 

 

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
 

 สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 

มูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 
 

งานรักษาระเบียบวินัย 
งานกิจกรรมนักเรียน 
งานแนะแนว 
งานสัมพันธ์ชุมชน 
งานอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
งานอภิบาลและแพร่ธรรม 
งานสวัสดิการนักเรียน 

งานพัฒนาหลักสูตร 
งานการจัดการเรียนการสอน
งานนิเทศการเรียนการสอน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
งานทะเบียน-วัดผล 
งานห้องสมุด 

งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

ฝ่าย 
บริหารจัดการ 

ฝ่าย 
วิชาการ 

ฝ่าย 
บุคลากร 

งานสรรหาบุคลากร 
งานพัฒนาบุคลากร 
งานสวัสดิการบุคลากร 

งานอาคารสถานที่ 
งานวัสดุครุภัณฑ์ 
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
 

 

 

ฝ่ายทรัพยากร 
เพื่อการเรียนการสอน 

 

ฝ่าย 
มาตรฐานคุณภาพ 

งานมาตรฐานคุณภาพ
งานสารสนเทศ 
 
 

แผนก
ปฐมวัย 

งานบริหารจัดการ 
งานวิชาการ 
งานบุคลากร 
งานกิจการนักเรียน 
งานทรัพยากรเพื่อ 
การเรียนการสอน 
งานมาตรฐานคุณภาพ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนเซนต์ฟรงัซีสซาเวียร์คอนแวนต์    

ฝ่าย 
กิจการนักเรียน 
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1.3  เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของโรงเรียน 
โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
พ.ศ. 2558 รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  ระดับ 4 ดาว  โครงการ Energy Mind  Award  

2015 การไฟฟ้านครหลวงและสมาคมส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2558 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระ

เกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน ปี 2558  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. 2557 โรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  ปีการศึกษา 2557 ถึง 2559  จากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

พ.ศ. 2556 โรงเรียนผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและส่ิงแวดล้อมของอาคารสถานท่ีระดับเขต ตาม
มาตรฐาน Clean and Green  ประจ าปี พ.ศ. 2556 จากส านักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
ในระดับดีมาก 

พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีสร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ของมูลนิธิธารน้ าใจ 

พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 4 จากโครงการลดเมือง
ร้อนด้วยมือเรา ปีท่ี 9 จัดโดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด และสถาบัน
ส่ิงแวดล้อมไทย 

  
คณะครูได้รับรางวัล ดังนี้ 
พ.ศ. 2556 คุณครูฐานมญ  มะณี  ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน” (Energy Master Award) 

จากโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โดยการไฟฟ้านครหลวง 
 
นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 
พ.ศ. 2558 นางสาวมนัสนันท์  เลิศหัตถศิลป์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน

ระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลดังนี้ 
- รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี “II Guatemala 

Junior International 2015” ท่ีเมืองซิอูดัด ประเทศ  

- รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันในรายการ “II Yonex Mexico International U19 

Championships 2015” ท่ีประเทศแมกซิโก   



 

  - 7 -       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

- รางวัลรองชนะเลิศทีมหญิง และรองชนะเลิศอันดับสองหญิงเด่ียว จากการแข่งขัน

รายการ 6th Asian Schools badminton Championships 2015 BATAM-

INDONESIA ท่ีประเทศอินโดนีเซีย  

- อันดับท่ี 3 (Semi Final Round) ได้รับเหรียญ และเงินรางวัล 10,150 บาทจากการ

แข่งขันแบดมินตัน รายการ Java Raya Indonesia Junior International Challenge 

2015 ท่ีประเทศอินโดนีเซีย  

พ.ศ. 2558 นางสาวมนอัปสร สฤษด์ิอภิรักษ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
ได้รับรางวัลดังนี ้
- รางวัลเหรียญทอง ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี และเหรียญทอง ประเภทหญิงคู่ 

อายุไม่เกิน 15 ปี จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน ณ 
ประเทศมาเลเซีย  

- รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 37 
“นครศรีธรรมราชเกมส์” ท่ี จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2558 นางสาวยลรดา ยงภิศาลภพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ได้รับคัดเลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (International Mathematics 
Competition (IMC 2015)) ณ เมืองฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ประเภทบุคคล, รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
กลุ่มบุคคล 

พ.ศ. 2558 นางสาวยลรดา ยงพิศาลภพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 18 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญ
ทองแดงพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา 5,000 บาท และได้เข้าร่วมโครงการสรรหานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางคณิตศาสตร์ครั้งท่ี 13 (TUGMOs ) ณ โรงเรียนเตรียมอุดม ได้รับรางวัล เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

พ.ศ. 2558 นางสาวโศจิรัตน์  ธัญประทีปช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1, นางสาวพลอยจะเพลิน  เผ่าพันเลิด 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4  และเด็กหญิงสุภาวดี  ภูสนาม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ได้รับรางวัล 
Winner จากผลงานเกม King of Transport ในการเข้าร่วมโครงการประกวดผลงาน
ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand  ICT Awards : TICTA 2015) ประเภท Secondary 
Student Projects  

พ.ศ. 2558 นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2, นางสาวณัฐกนก  โภคทรัพย์ไพบูลย์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1  และนางสาวนันทนัช  สกาวุฒานุเดช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ได้รับ
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รางวัล  Runner Up จากผลงานส่ือส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน Chaturamal : ASEAN 
QUEST  ในการเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand  ICT 
Awards : TICTA 2015) ประเภท Secondary Student Projects  และได้รับรางวัล Merit 
Award จากการประกวดงาน Asia Pacific ICT Alliance ( APICTA) Award 2015 ท่ี
ประเทศศรีลังกา  

พ.ศ. 2558 นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2, นางสาวธัญจิรา  สุกกรี ปัจจุบัน
ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวนุชดี  
เหล่าสุรสุนทร ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับ
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2558 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จาก
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน ์ 

พ.ศ. 2558 เด็กหญิงสิริรดา  เตือนตรานนท์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 เข้าร่วมประกวดโครงการ Honda 
Super Idea Contest 2015 คิด(ส์)กระหึ่มโลก ได้รับรางวัลโล่รางวัลเกียรติยศ และทัศน
ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 

พ.ศ. 2558 เด็กหญิงนันทพร แซ่ฉั่ว และเด็กหญิงพรชนัน งามจรัสฤทัย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนการศึกษา 
30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร จากโครงการ The Winner Award 
Thailand ICT Youth Challenge 2015  

พ.ศ. 2558 นางสาวไอริณ ยุกตจรงค์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 และนางสาวอัญชิษฐา บุญณะสิทธิ์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Mobile 
Application ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากโครงการ 
The Winner Award Thailand ICT Youth Challenge 2015 

พ.ศ. 2558 นางสาววิศรุดา ชูสังกิจ, นางสาวนันทพร  แซ่ฉั่ว, นางสาว พรชนัน งามจรัสฤทัย, นางสาว   
จิดาภา อาภรณ์รัตน์, และนางสาวกนกภรณ์  ปรีชาธรรมรัช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และทุนสนับสนุนโรงเรียน 
จ านวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากการประกวดในโครงการ 
“สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค (KWN)”พ.ศ. 2556 นางสาวกนกรัตน์  
เหล่าอารีรัตน์  และนางสาวอนุตตรีย์  ธูปเหลือง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งท่ี 12 (The Twelfth Youth’s 
Electronics Circuit Contest: YECC 2013) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

พ.ศ. 2557 นางสาวโศจิรัตน์   ธัญประทีป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6/2  และนางสาวณัฏฐกมล   สุกิจจาคามิน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 เข้า
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แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทย คร้ังที่ 16 (NSC 2014)”  จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทเกมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน  

ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     โล่รางวัล

ชนะเลิศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 60,000 บาท 

พ.ศ. 2557 นางสาวพิชชาพร  ลิขิตปัญจมานนท์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  นางสาวธนกาญจน์   พีระ

ธรณิศร์  และนางสาวพัชรินทร์   รัศมีธงชัย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 เข้าแข่งขันทักษะ

คอมพิวเตอร์ในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 

16 (NSC 2014)”  จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ   ประเภทส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน  ได้รับถ้วยพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรและ

ทุนการศึกษา 60,000 บาท 

พ.ศ. 2557 เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 นางสาวธัญจิรา สุกกรี ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 และนางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 เข้าร่วมการ
แข่งขันโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ Thailand ICT Awards 
(TICTA Award) ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT (APICTA) Awards หรือ APICTA Awards ณ กรุงจาการ์ต้า 
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร MERIT AWARD จัดโดยส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

พ.ศ. 2557 นางสาวชฏาธาร   เดชรุจิวัฒน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2  นางสาวพลอยจะเพลิน  เผ่าพันเลิด  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4  และนางสาวณัฐรดา   ฉัตรฤทธิกุล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 เข้าร่วม
แข่งขันประกวดอนิเมชัน  โครงการ Thailand Animation Contest 2014  หัวข้อ “หนึ่งส่ิง
ท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับเยาวชนไทย” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลเกียรติยศ ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 
บาท พร้อมประกาศนียบัตร ทัศนศึกษา 
ดูงานอนิเมชัน  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  และกรมธรรมป์ระกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิต และ
อุบติัเหตุระยะเวลา 1 ปี จากบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมท่านละ 
1,000,000 บาท 

พ.ศ. 2557 นางสาวพลอยจะเพลิน  เผ่าพันเลิด ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
แข่งขันวาดการ์ตูนระดับประเทศ ในโครงการ “PTT Comic Contest ปี4 ENERGY 
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PHENOMENON ปรากฏการณ์ พลังงานสร้างชีวิต” ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 70,000 บาท 
โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร   

พ.ศ. 2557 เด็กหญิงยลรดา   ยงพิศาลภพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท
บุคคล  และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกลุ่มบุคคล  จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ (31 ประเทศ) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ เมืองแทจอน 
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพี้นฐาน เมื่อวันท่ี 19-26 
กรกฎาคม 2557 

พ.ศ. 2557 เด็กหญิงยลรดา   ยงพิศาลภพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

คณิตศาสตร์ ดังนี ้

-  รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทอง ประเภทบุคคลและประเภททีม จากการแข่งขัน 

2014 WMTC World Mathematics Team Championship การแข่งขันคณิตศาสตร์เพื่อ

หาทีมสุดยอดระดับโลก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กรุงปักกิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน มี

13ประเทศเข้าแข่งขัน ในโครงการ Thai Talent Training เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน - 1 

ธันวาคม 2557  

-  รางวัลชนะเลิศ และรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท การแข่งขันความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 12 วันท่ี 13-14 ธันวาคม 2557 จัดโดยโรงเรียนสิ
รินธรราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2557 เด็กหญิง รมณี   มะณี ป. 4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล 2,000 บาท และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น จากการแข่งขันออกแบบนวัตกรรม
พลังงานเพื่ออนาคต จัดโดยการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และโมเดิร์นไนท์ทีวี  

พ.ศ. 2557 เด็กหญิงกชกร  ไชยวัฒนาสราญสุข ม. 3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น จากการแข่งขันออกแบบ
นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต จัดโดยการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และโมเดิร์น
ไนท์ทีวี 

พ.ศ. 2557 เด็กหญิงศิรดา  วิมลวัตรเวที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/3 ได้รับโล่เกียรติยศ ระดับท่ี 4 – 6 และ
ทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น จากการแข่งขันโครงการประกวดผลงาน ทางจินตนการ   Honda 
Super Idea Contest ปีท่ี 9 คิดส์กระหึ่มโลก จัดโดยบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล และบริษัท
ซูเปอร์จ๋ิว 

พ.ศ. 2557 นางสาวมนัสนันท์  เลิศหัตถศิลป์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
แบดมินตัน ดังนี้ 
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-  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท จากการแข่งขันแบดมินตันปากน้ าโพโอ
เพ่น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หญิงเด่ียวอายุไม่
เกิน 16 ปี 
-  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ได้รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 8,000 บาท จากการแข่งขันแบดมินตันปุ้มปุ้ยแชมป์
เป้ียนชิฟครั้งท่ี 25 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หญิงเด่ียวอายุไม่เกิน 16 ปี 
-  รางวัลชนะเลิศ ประเภท Champion Girls Singles Under 19 ได้รับเหรียญทอง และเงิน
รางวัล 17,000 บาท จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ OUE Singapore Youth 
International 2014  

พ.ศ. 2557 เด็กหญิงสุชานาถ   ช่ืนสมสุข ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี  1  
เหรียญทอง ประเภทพุ่มเซ่เด่ียวรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรองชนะเลิศอันดับท่ี  1  เหรียญเงิน 
ประเภทพุ่มเซ่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากการแข่งขันเทควันโด  3  RD  THAI-KOREAN  
CHOI  YOUNG  SEOK  TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2015สังกัดทีม Tiger Thai 
Center ระดับสายฟ้า 

พ.ศ. 2557 เด็กหญิงมนอัปสร   สฤษด์ิอภิรักษ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
ประเภท ทีมหญิง และหญิงเด่ียว อายุไม่เกิน 15 ปี เหรียญเงิน, ชนะเลิศประเภทหญิงคู่ อายุ
ไม่เกิน 15 ปี เหรียญทอง, รองชนะเลิศ ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี เหรียญเงินพรอ้ม
เกียรติบัตร  และรองชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน 18 ปี เหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร  
จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยแห่งอาเซียนครั้งท่ี 20 (20 South East 
Asian Junior Table Tennis Championship 2014)  และรายการสะสมคะแนนของ
สมาพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (International Table Tennis Federation) รายการ 
2014 ITTF Chengdu Junior & Cadet Open ณ ประเทศบรูไน 

พ.ศ. 2556 เด็กหญิงณภัทรชญา อมรมานัส ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขัน Honda Super Idea Contest ปีท่ี 8  ได้รับ
ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น   

พ.ศ. 2556 เด็กหญิงทัตชา วัชโรบล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขัน Honda Super Idea Contest ปีท่ี 8 ได้รับ
ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 

พ.ศ. 2556 เด็กหญิงยลรดา  ยงพิศาลภพ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วม
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
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-  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ณ ประเทศบัลแกเรีย ได้รับ
รางวัลบุคคลเหรียญทอง  รางวัลประเภททีม ได้ Champion   รางวัลกลุ่มบุคคล ได้ 

runner up team และรางวัล OVERALL ได้  runner up team 
-  การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2013 IMC – International Mathematics Contest 
ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
-  การแข่งขัน  2013 World Mathematics Team Championship ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล และ
รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  

พ.ศ. 2556 นางสาวลักษิกา   กิจศิริสิน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 เข้าร่วมประกวดผลงานในกิจกรรมพลัง
เล็กเปล่ียนโลก ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับประเทศ พร้อมทุนสนับสนุนนวัตกรรม 2,000 บาท และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 

พ.ศ. 2556 เด็กหญิงมนอัปสร สฤษด์ิอภิรักษ์   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเท
เบิลเทนนิส ดังนี้ 
- เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  ประเภทเยาวชนทีมชาติไทย อายุ 15 ปี  
รายการ ASEAN  SCHOOL  GAMES  ท่ีกรุงฮานอย  ประเทศเวียดนาม  ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2  ประเภทหญิงคู่ และรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  ประเภททีม 
-  เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  ประเภทเยาวชนทีมชาติไทย อายุ 15 ปี  
รายการ South  East Asian Junior table tennis Championships    ท่ีกรุงมนิลา 
ประเทศฟิลิปินส์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  ประเภทหญิงเด่ียว และ รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2  ประเภททีม   

พ.ศ. 2556 นางสาวมนัสนันท์  เลิศหัตถศิลป์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 เข้าแข่งขันแบดมินตัน  Asia  
Junior  Sports  Exchange Game 2013 ท่ีประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 
และเงินรางวัล  10,500 บาท    

พ.ศ. 2556 นางสาวนภัสติภา  ปรีชานนท์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand 2 
International String Competition 2013 ได้รับรางวัล Second  Prize Winner  รุ่น อายุ 
13 – 17 ปี 

พ.ศ. 2556 เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  เข้าร่วมการแข่งขันการสร้างส่ือ
วีดีโอด้วยเทคนิคขั้นสูงด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3 รายการ Microsoft IT Youth Challenge ครั้งท่ี 13 จัดโดยบริษัทไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โล่รางวัล เหรียญทองและเกียรติบัตร 

พ.ศ. 2556 เด็กหญิงติณณา  รัตนโพธิสัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  นางสาวปรียารัตน์  นาวีเรืองรัตน์ ช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 6/1 และนางสาวณัฐฐกมล  สุกิจจาคามิน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4  เข้าร่วม
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การประกวดผลงาน Animation เนื่องในโครงการ Thailand Animator Festival ครั้งท่ี 2 
จัดโดยบริษัท สปุ๊กนิค เทลส์ (Sputnik Tales) ร่วมกับสยามกัมมาจล ธ.ไทยพาณิชย์ สถาบัน
ส่ือเด็กและเยาวชน (สสย.)  ได้รับคัดเลือกผลงานเป็น 1 ใน 10 ผลงานอนิเมชันยอดเยี่ยม
แห่งปี 2013 (Top Ten Animations Award 2013) ได้รับการฉายผลงานท่ีโรงหนังสกาล่า 
และได้รับโล่รางวัล 

พ.ศ. 2556 นางสาวสุวัสสา   มารัตน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  นางสาวธัญสินีย์  เหล่าวีระธรรม  
                     และนางสาวแวววรรณ  เจริญสุข  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 เข้าแข่งขันประกวดอนิเมชัน   

หัวข้อ “การออมหายไป ท าอย่างไรให้กลับมา”  ในโครงการ  Thailand Animation  
Contest  2013  จัดโดยบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  มูลนิธิ  ๕ ธันวา และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี,  ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร,  ทัศนศึกษาดูงานอนิเม
ชัน  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลา 7 วัน  และกรมธรรม์ประกนัภัยให้ความ
คุ้มครองชีวิต และอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี จากบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา จ านวนเงินเอา
ประกันภัยรวมท่านละ 1,000,000 บาท 

 
1.4 ข้อมูลด้านการบริหาร 

ผู้บริหารโรงเรียน 
 นางสาวบุษบา  ชูวิรัช ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารจัดการ จาก 

Centro Escolar University Manila ประเทศฟิลิปปินส์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์ 
ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ต้ังแต่ปีการศึกษา  2558 – จนถึงปัจจุบัน 

 เซอร์มารี เบรนด้า อารีแจนโดร ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท  Master of Arts in Education จาก 
Seton Hall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 นางสาวเนาวรัตน์  ค าแดง  ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบาย        
การจัดการ และความเป็นผู้น าทางการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

 ผู้ช่วยผู้บริหาร  มีคณะครูเป็นผู้ช่วยบริหารงานแต่ละฝ่าย ดังนี้ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1. นางสาวทัศนีย์        ทรัพย์วิไล ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการ อักษรศาสตรบัณฑิต  (อ.บ.) 
2. นางสาววิจิตร์ สิริพูนหัตถกิจ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

ระดับมัธยมศึกษา 
Master of Arts (M.A.) 

3. นางสาวทิพวรรณ               กองกิจ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
ระดับประถมศึกษา 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
4. นางนพัสร เพลิดโฉม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) 
5. นายกุลพงษ์    อจลพงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) 
6. นางสุธีรา จินตไพจิตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร 

เพื่อการเรียนการสอน   
ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) 

7. นางสาวอรอนงค์ บูรณ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ 

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) 

 
 

1.5  ข้อมูลด้านบุคลากร 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา เพศและต าแหน่ง 

ประจ าปีการศึกษา  2559 
 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่าปริญญาตร ี

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 - - - - - - 
ครูปฏิบัติการสอน  (155 คน)          

     ครูประจ าการ (ครูไทย) 107 - - 4 15 11 77 - - 

     ครูอัตราจ้าง (ครูไทย) 10 - - - - 2 8 - - 
     ครูต่างชาติ 29 - - 2 2 5 20 - - 

     ครูพิเศษ 9 - - 3 3 1 2   

บุคลากรทางการศึกษา 19 - - - 1 - 10 2 6 
ไปช่วยงานคณะฯ 2 - - - 2 - - - - 

รวม 177 - 1 9 23 19 117 2 6 

คิดเป็นร้อยละ 100 - 0.56 5.08 13.00 10.73  66.10 1.13 3.39 
รวมจ านวนตามวุฒิการศึกษา 177 1 32 136 8 

คิดเป็นค่าร้อยละ 100 0.59 18.08 76.83 4.51 

ข้อมูลฝ่ายบุคลากร ณ วันที่  10 พฤษภาคม 2559 
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1.6  ข้อมูลนักเรียน 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2559 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน จ านวนห้อง เฉลี่ยนักเรียนต่อห้อง 

อนุบาล 1 67 3 23 
อนุบาล  2 85 3 29 
อนุบาล  3 86 3 29 

รวม 238 9 27 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 151 4 38 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 175 4 44 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 163 4 41 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 167 4 42 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 152 4 38 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 184 4 46 

รวม 992 24 42 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 150 3 50 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 115 3 39 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 136 4 34 

รวม 401 10 41 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 131 4 33 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 138 4 35 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 154 4 39 

รวม 423 12 36 
ข้อมูลฝ่ายทะเบียน  ณ วันที ่10 พฤษภาคม 2559 
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1.7  อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนมีอาคารเรียน 5 หลัง ได้แก่ อาคารอุดมวิทย์  อาคารพระแม่เจ้า  อาคารมิตราคม  อาคาร

อนุบาล  และอาคารพระกุมารเยซู ซึ่งแต่ละอาคารเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประกอบการ และห้อง
อื่นๆ  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

อาคาร ลักษณะอาคาร ประเภทห้อง ชั้น จ านวนห้อง 
พระแม่เจ้า อาคาร 3 ช้ัน - ห้องเรียน 

- ห้องพยาบาล  
- โลกนักอ่าน 
- ลานนักประดิษฐ์ 
- บ้านนักคิด 
- Little Chef 
- ห้องท างานครู 
- ห้องเอกสาร 

1,2,3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 19 
มิตราคม อาคาร 4 ช้ัน - ห้องเรียน 

- ห้องประชุม Xaviera 
- Cooking Studio 
- House of Wisdom 
- ห้องรับแขก 
- ห้องผู้อ านวยการ 
- ห้องรับรอง 
- ห้องลงเวลาท างานครู 
- หอประชุม 
- ห้องสมาคมศิษย์ฯ 
- ห้องนาฏศิลป์ 
- ห้องเก็บเครื่องดนตร ี
- ศูนย์สรรค์ดนตรี 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ห้องท างานคร ู
- ห้องเก็บอุปกรณ์ 
- ห้องฝ่ายบุคลากร 
- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

1,2,3,4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

รวม 29 
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อาคาร ลักษณะอาคาร ประเภทห้อง ชั้น จ านวนห้อง 
อุดมวิทย์ อาคาร 4 ช้ัน - ห้องเรียน 

- ห้องท างานมาเซอร์ 
- ห้องทะเบียน-วัดผล 
- ห้องสารบรรณ 
- ห้อง T – Earth 
- ห้องโรเนียว  
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ 
- ห้องวิชาการ 
- ห้องรักษาระเบียบวินัย 
- ห้องทวีปัญญา ๑ 
- ห้องเบเกอรี่ 
- ห้องครัว 

-  ห้องธุรการ-ประชาสัมพันธ์ 

-  ห้องเกียรติยศ 

-  ห้องวัสดุครุภัณฑ์ 

-  ห้องพักผู้บริหาร 

-  ห้องท างานครู 

-  ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ 

-  ธนาคารโรงเรียน 

-  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

-  ห้องเก็บของ 

-  ห้องคอมพิวเตอร์ 

-  ห้องอเนกประสงค์ 

-  ห้องพักอาจารย์ประจ า 

-  ห้องอเนกประสงค์  

-  ห้องท างานอาจารย์พิเศษ 

2,3,4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1,2 

2,3 
2 
2 
2 
2 

3,4 

3 
3,4 
4 
4 

24 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

3 
3 
1 
2 

รวม 60 
อนุบาล อาคาร 3 ช้ัน - ห้องเรียน 

- ห้องศิลปะ 
- ห้องทวีปัญญา 3 
- ห้อง IT อัจฉริยะ 

1,2 
1 
1 
1 

9 
1 
1 
1 



 

  - 18 -       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

อาคาร ลักษณะอาคาร ประเภทห้อง ชั้น จ านวนห้อง 
- ห้องประชุมครูอนุบาล 
- ห้องพักพนักงาน 
- ห้องพักครูประจ า 
- ห้องซักรีด 

2 
3 
3 
3 

1 
4 
1 
2 

รวม 20 
พระกุมารเยซ ู อาคาร 7 ช้ัน - ห้อง Theatre 

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
- ห้องท างานครู 
- ห้องแนะแนว 
- ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ  
- ห้องดนตรี 

ใต้ดิน 
2 

3,4 
3 

5,6 
7 

1 
1 
3 
1 
2 
1 

รวม 9 
 

 
ตารางแสดงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งการเรียนรู้ 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งการเรียนรู้ 

ห้องทวีปัญญา ๑ วัดนักบุญฟรงัซีสเซเวียร์  
โลกนักอ่าน วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 
ลานนักประดิษฐ์ วัดคอนเซ็ปชัญ 
Little Chef วัดราชผาติการามวรวิหาร 
บ้านนักคิด หอสมุดแห่งชาติ 
T-Earth พิพิธภัณฑ์ภราดา ดร.อ านวย ปิ่นรัตน์ (โรงเรียนเซนต์คาเบรียล) 
Cooking Studio สวนสัตว์ดุสิต 
House of Wisdom ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ 
ห้องนาฏศิลป์ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งท่ี 1 
ศูนย์สรรค์ดนตรี ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นิทรรศรัตนโกสินทร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ห้องเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

https://th-th.facebook.com/bkkchildrensmuseum/
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แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งการเรียนรู้ 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งการเรียนรู้ 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี 
ธนาคารโรงเรียน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี 
Mini Theatre พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 
ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ 1-2 องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 
ห้องศิลปะ ป้อมพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
แปลงเกษตร พระราชวังบางประอิน 
 วิหารมงคลบพิตร 
 เมืองไม้แฟนตาซ ี

 
 
 

1.8  ผลการวิเคราะห์สภาพโรงเรียน (SWOT Analysis) 
 

ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEEP) 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นโรงเรียนหญงิล้วนท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับ

ในสังคม รวมทั้งความมีช่ือเสียงของศิษย์เก่า  
2. ผู้ปกครองให้การยอมรับและมีความเช่ือมั่นในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งให้การสนับสนุน
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ   

3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมส่งบุตรหลานท่ีเป็นสตรี
เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนสตรีล้วนโดยมุ่งเน้น
คุณภาพด้านวิชาการ  ความเป็นกุลสตรี มีระเบียบ
วินัย และมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตในสังคม  

4. สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มูลนิธิเซนต์ฟรัง 35 ให้
การสนับสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมของ
โรงเรียน  
 

1. อัตราการเกิดลดลง แต่โรงเรียนมีจ านวนมากขึ้น 
ท าให้นักเรียนมีทางเลือกมากข้ึน ส่งผลให้จ านวน
นักเรียนลดลง 

2. ค่านิยมแบบวัตถุนิยม และวัฒนธรรมต่างประเทศ
เข้ามามีบทบาทกับเด็กไทยค่อนข้างมาก ท าให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่พอเพียง 
และมองว่าวัฒนธรรมไทยล้าสมัย  

3. ค่านิยมของผู้ปกครองท่ีต้องการส่งบุตรศึกษาต่อ
ในโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียง หรือโรงเรียนท่ีมี
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ท าให้มีนักเรียนลาออก
ค่อนข้างมาก 

4. สภาพสังคมของผู้ปกครอง มีการหย่าร้างมากขึ้น  
ผู้ปกครองต้องหาเล้ียงครอบครัวคนเดียว  ไม่มี
เวลาอบรมบุตร  หรือตามใจบุตรในทางท่ีผิด  
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ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู
และนักเรียน  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนได้อย่างครอบคลุม และ
ทันสมัย  

2. ผู้ปกครองและนักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้ดี และมีทุนเพียงพอท่ีจะสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยี  

1. นักเรียนบางส่วนน าส่ือเทคโนโลยีไปใช้ในทางท่ี
ผิด ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ หรือขาด
วิจารณญาณในการใช้  

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการเรียนแก่
บุตรหลาน  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนได้  

2. ผู้ปกครองท่ีมีความพร้อมสนับสนุนให้นักเรียนเรียน
เสริมนอกเวลาเรียน 

1. ผู้ปกครองบางท่านไม่ให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนในการปลูกฝังความพอเพียง ความ
ประหยัดแก่บุตร 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ต้ังอยู่ในแหล่งชุมชนการคมนาคมสะดวก  
2. โรงเรียนต้ังอยู่ในพื้นท่ีกรงุเทพฯช้ันใน ซึ่งอยู่ใกล้

สถานท่ีราชการ และมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคัญ
หลายแห่ง ท าให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้มาก
ขึ้น  

3. ผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยของโรงเรียนและ
การดูแลเอาใจใส่ของครู 

4. ชุมชนให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียน 
 

1. โรงเรียนต้ังอยู่ในซอยท่ีค่อนข้างแคบ และมี
โรงเรียนหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงท าให้
การจราจรติดขัดมากในช่วงเวลาเร่งด่วน 

2. เนื่องจากโรงเรียนต้ังอยู่ใกล้รัฐสภา และหน่วยงาน
ราชการหลายแห่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง
จะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในด้านการเดินทาง 
บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ไม่มีสถานท่ีจอดรถท่ี

เพียงพอกับจ านวนรถของผู้ปกครอง  
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ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
 

1. นโยบายการศึกษาของกระทรวงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงบ่อย หรือการเปล่ียนรัฐบาล การ
แบ่งฝักฝ่ายทางการเมือง ส่งผลกระทบทางลบต่อ
การจัดการเรียนการสอน และการด าเนินการของ
โรงเรียน   

2. นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นโรงเรียนในสังกัดสพฐ.     
ท าให้โรงเรียนเอกชนไม่ได้รับข่าวสารหรือการ

สนับสนุนเท่าท่ีควร  

 
 
 

ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S-5M) 
ด้านโครงสร้าง (Structure) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บริหารงานโดยนักบวช โดยแบ่งการบริหารงาน

ออกเป็น 7 ฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารอย่าง
ชัดเจน 

1. โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานฝ่าย
ต่างๆ ชัดเจน แต่การจัดบุคลากรเข้าตามฝ่ายต่างๆ 
ยังไม่ชัดเจน และมีความซ้ าซ้อนของบุคลากรใน
บางฝ่าย 

ด้านระบบ (System) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามวงจร PDCA  
2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 
3. มีระบบการติดตามงานท่ีชัดเจน 

 
 
 
 
 

 - 
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ด้านบุคลากร (Man) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ครูส่วนใหญ่สอนตรงตามวิชาเอก และปฏิบัติงานตรง
ตามสายงานท่ีตนถนัด  

2. ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. ครูได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง   
4. ครูมีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการท างาน  
5. มีจ านวนครูท่ีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนตาม

กฏหมายก าหนด 
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และเป็น

แบบอย่างท่ีดี 

1. ครูบางท่านขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ี บางท่านส่งงานไม่เป็นไปตามก าหนด การ
ทุ่มเทและเสียสละในงานส่วนรวมยังไม่เต็มท่ี  

 

ด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีการจัดการด้านงบประมาณสนับสนุนการ

ด าเนินงานภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ เป็นระบบ  
มีระบบการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีคล่องตัว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้  

     - 
 
 

ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (Material) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีส่ิงแวดล้อม อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ี
สะดวก สะอาด และเอื้อต่อการเรียนรู้ มีส่ือการเรียน
สารสอน วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอกับความต้องการและ
พร้อมใช้งาน  

2. มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
และการด าเนินงานภายในโรงเรียน  
มีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีหลากหลาย  

 

 

1. การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนยงัไม่คุ้มค่าเท่าท่ีควร  
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ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร มีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ  

การกระจายงานหรือมอบหมายงานไปยงับุคลากร

ยังไม่ท่ัวถึงหรือไม่เท่าเทียมกัน บางคนมีภาระงาน

น้อยเกินไป บางคนมีภาระงานมากเกินไป  

ด้านจริยธรรม (Moral) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ผู้บริหาร และครูมีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ของนักเรียน   
มีการเรียนการสอนจริยธรรมเป็นประจ า สม่ าเสมอ 

และมีการก ากับติดตามอย่างชัดเจน 

- 
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บทท่ี 2  เจตนารมณ์ของโรงเรียน 

 
2.1  ปรัชญาการศึกษา 

มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรม และความรู้ 
 

2.2  นโยบายการจัดการศึกษา 
1. พัฒนานักเรียนให้ถึงพร้อมท้ังสมรรถนะ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อัตลักษณ์นักเรียน  และ

เอกลักษณ์โรงเรียน 

2. พัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีก้าวล้ า

พร้อมสู่สากล  

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้านการบริการการศึกษาด้วยจิตวิญญาณแห่งความ

เป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

4. บริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

5. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศของ

โรงเรียนคาทอลิก 

6. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ

และเอกชน 

 
 2.3  คติพจน์ 

ศึกษาดี   มีวินัย  ใจเมตตา   ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล้ าการงาน 
 

 ศึกษาดี หมายถึง  การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาทักษะต่างๆ  ตามศักยภาพของ
ตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถคิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ให้สามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ และให้การศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 
 
 มีวินัย  หมายถึง   การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อื่น เคารพผู้อาวุโสกว่า 
ท้ังคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีความเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาในชีวิต ด้วยสันติวิธีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม  รักษาความสะอาดและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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 ใจเมตตา  หมายถึง  มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  รู้จักการแบ่งปัน  เสียสละ และให้ความช่วยเหลือ 
แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส 

 

 ใฝ่หาคุณธรรม  หมายถึง  ความมีศรัทธาในศาสนาท่ีตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีค่านิยมในชีวิตท่ีถูกต้อง มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย   

 

 เลิศล้ าการงาน  หมายถึง  การมีจิตใจรักการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่อสัมมาอาชีพมีความขยัน
อดทนในการท างาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน และยอมรับในคุณค่างานของผู้อื่น สามารถใช้
ศักยภาพของตนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

2.4  อัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน 
 

สตรีที่สง่างาม (Gracious Lady) : มารยาทดี มีเมตตากรุณา 
 

มารยาทดี หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการมีกริยา มารยาท สุภาพเรียบร้อย นั่ง ยืน 
เดินด้วยความส ารวม  แสดงความเคารพได้ถูกต้องเหมาะสม นอบน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ ปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานการณ์ 
 
 มีเมตตากรุณา หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปัน ท าคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใดๆ มีความสุขจากการให้ และปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 
 

2.5  วิสัยทัศน์ 
ให้การศึกษาอบรมครบท้ังศาสตร์ ศิลป์ และจิตวิญญาณ   
บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม พร้อมสู่สากล 

 
ให้การศึกษาอบรมครบทั้งศาสตร์ ศิลป์ และจิตวิญญาณ หมายถึง ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน

ได้รับการศึกษา การอบรมส่ังสอน ให้พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มุ่งมั่นในการท างาน มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต  บนพื้นฐานของ
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คุณธรรมจริยธรรมท่ีได้รับการปลูกฝังให้คิด และกระท าในส่ิงท่ีดีงาม มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และมี
จิตสาธารณะ 
 

     บนพืน้ฐานความเปน็ไทย หมายถึง เป็นผู้ท่ีตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย 
ซึ่งจะน าไปสู่การหวงแหน การด ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย และพร้อมท่ีจะสืบสานให้คงอยู่สืบไป 
 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  หมายถึง เป็นผู้ท่ีตระหนักถึงคุณค่า และรู้จักท่ีจะดูแลรักษา รวมทั้งอนุรักษ์
พลังงาน และส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
 

พร้อมสู่สากล หมายถึง  เป็นผู้ท่ีมีศักยภาพเป็นพลโลก และมีความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทัน
การเปล่ียนแปลง ส่ือสารด้วยภาษาสากล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
 

2.6  พันธกิจ 
ด้านคุณภาพนักเรียน 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

(ม.1) (พ.1) 

2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพีงประสงค์ (ม.2) (พ.2) 

3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการ

ด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 

ด้านการจัดการศึกษา 

4. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.7) (พ.4) 

5. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหารความเส่ียง (ม.8) (พ.5) 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม (ม.8-9) (พ.6) 

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (ม.10) (พ.7) 

8. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และบริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ (ม.11) (พ.8) 

9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (ม.12) (พ.9) 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10) 



 

  - 27 -       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

ด้านอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน 

11. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน (ม.14,ม.14 SPC)  

(พ.11) 

ด้านมาตรการส่งเสริม 

11.  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการอนรุักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ม.15) (พ.12) 

 

2.7  เป้าหมาย 
ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
1. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ (ม.1) (พ.1, ป.1) 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ (ม.2) (พ.2, ป.2) 

3. นักเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

(ม.3) (พ.3, ป.3) 

4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

(ม.4) (พ.3, ป.4) 

5. นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร (ม.5) (พ.3, ป.5) 

6. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6) 

ด้านการจัดการศึกษา 

7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.7) (พ.4, ป.7) 

8. โรงเรียนมีแผนบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ (ม.8) (พ.5, ป.8) 

9. ผู้บริหารปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (ม.8) (พ.6, ป.9) 

10. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน ปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ม.9) (พ.6, ป.10) 

11. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน     

(ม.10) (พ.7, ป.11) 

12. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ม.11)     

(พ.8, ป.12) 

13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ม.12) (พ.9, ป.13) 
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ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

14. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10, ป.14) 

ด้านอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน 

15. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน  (ม.14, ม.14 

SPC) (พ.11, ป.15) 

ด้านมาตรการส่งเสริม 

16. โรงเรียนส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ม.15)             

(พ.12, ป.16) 

 

2.8  ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข         

(ม.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 4) (พ.1, ป.1, ย.1) 
2. ส่งเสริมนักเรียนในการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ

นันทนาการ (ม.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 16) (พ.1, ป.1, ย.2) 
3. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ (ม.2, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 

1,4,15) (พ.2, ป.2, ย.3) 
4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง (ม.3, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 4) (พ.3 ป.3, ย.4)  
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจ

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (ม.4, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 3) (พ.3, ป.4, ย.5) 
6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร (ม.5, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 2,3,5) 

(พ.3, ป.5, ย.6) 
7. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  มีภาวะผู้น า  และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้ (ม.6, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 4) (พ.3, ป.6, ย.7)  
8. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้สึกท่ีดีและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6, ย.8)  
ด้านการจัดการศึกษา 
9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ม.7, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 

6,7) (พ.4, ป.7, ย.9) 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้ได้รับการพัฒนาตรงตามสายงาน มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  (ม.7, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 5,8,12) (พ.4, ป.7, ย.10) 
11. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ (ม.8, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 11) (พ.5, ป.8, ย.11) 
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12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ (ม.8, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 10) 
(พ.6, ป.9, ย.12) 

13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  (ม.9, สมศ.ตัวบ่งช้ี
ท่ี 9) (พ.6, ป.10, ย.13) 

14. พัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
มาตรฐานสากล (ม.10) (พ.7, ป.11, ย.14) 

15. จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และการบริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  (ม.11, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 6,16) (พ.8, ป.12, ย.15) 

16. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามกฏกระทรวงท้ัง 8 ข้อ  
(ม.12, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 10) (พ.9, ป.13, ย.16) 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
17. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ังภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

(ม.13, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 13,14) (พ.10, ป.14, ย.17) 
ด้านอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน 
18. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน (ม.14,ม.

14 SPC, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 17,18) (พ.11, ป.15, ย.18) 
ด้านมาตรการส่งเสริม 

19. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ม.15, สมศ.ตัวบ่งช้ี
ท่ี 20) (พ.12, ป.16, ย.19) 
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2.10 กรอบแผนยุทธศาสตร์  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

 
 
 
 

  

ด้าน พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ด้านคุณภาพ

นักเรียน 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุข
ภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ ด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1) (พ.1) 

1. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ (ม.1)  
(พ.1, ป.1) 

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 4) (พ.
1, ป.1, ย.1) 
2. ส่งเสริมนักเรียนในการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ (ม.1, สมศ.ตัว
บ่งช้ีท่ี 16) (พ.1, ป.1, ย.2) 

2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพีง
ประสงค์ (ม.2) (พ.2) 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ (ม.2) (พ.2, ป.2) 

3. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ (ม.2, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 1,4,15) (พ.2, ป.2, ย.
3) 

3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด 
ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-
6) (พ.3) 

3. นักเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ม.3) 

(พ.3, ป.3) 
 

 

4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ม.3, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 4) (พ.3 ป.3, ย.4)  

ให้การศึกษาอบรมครบท้ังศาสตร์ ศิลป์ และจิตวิญญาณ  บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล วิสัยทัศน์ 
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ด้าน พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล      
(ม.4) (พ.3, ป.4) (ม.4) 

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
(ม.4, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 3) (พ.3, ป.4, ย.5) 

  5. นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
(ม.5) (พ.3, ป.5) 

6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร (ม.5, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 2,3,5) (พ.3, ป.5, ย.6) 

6. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6) 

7. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  มี
ภาวะผู้น า  และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (ม.6, สมศ.ตัวบ่งช้ี
ท่ี 4) (พ.3, ป.6, ย.7) 
8. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้สึกท่ีดีและเห็นคุณค่าของอาชีพ
สุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6, ย.8) 

ด้านการจัด
การศึกษา 

4. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตา

รมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

(ม.7) (พ.4) 

7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.7) (พ.4, ป.7) 

 

9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ม.7, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 6,7) (พ.4, ป.7, ย.9) 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้ได้รับการพัฒนาตรงตามสายงาน 
มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตตารมณ์ของคณะ
ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  (ม.7, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 5,8,12) (พ.4, 
ป.7, ย.10) 

5. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหารความ

เส่ียง (ม.8) (พ.5) 

8. โรงเรียนมีแผนบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ 
(ม.8) (พ.5, ป.8) 

11. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ 
(ม.8, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 11) (พ.5, ป.8, ย.11) 
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ด้าน พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม (ม.8-9) 

(พ.6) 

 

9. ผู้บริหารปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (ม.8) (พ.6, ป.9) 

12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการมส่ีวนร่วมและ
กระจายอ านาจ (ม.8, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 10) (พ.6, ป.9, ย.12) 

10. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง 

ชุมชน ปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ม.9) (พ.6, ป.10) 

13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ  (ม.9, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 9) (พ.6, ป.10, ย.13) 

 7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล 

(ม.10) (พ.7) 

11.โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (ม.10) 
(พ.7, ป.11) 

14. พัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (ม.10)  
(พ.7, ป.11, ย.14) 

8. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี 

วัสดุอุปกรณ์ และบริการท่ีส่งเสริมให้

นักเรียนพฒันาเต็มศักยภาพ (ม.11) (พ.8) 

12. โรงเรียนมกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี

ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ม.11) (พ.8, 

ป.12) 

15. จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และการ
บริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  (ม.11, สมศ.ตัว
บ่งช้ีท่ี 6,16) (พ.8, ป.12, ย.15) 

9. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (ม.12) 

(พ.9) 

13. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง (ม.12) (พ.9, ป.13) 

16. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตามกฏกระทรวงท้ัง 8 ข้อ  (ม.12, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 
10) (พ.9, ป.13, ย.16) 

ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการ

เรียนรู ้

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10) 

14. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13)  (พ.10, ป.
14) 

17. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ัง
ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ม.13, สมศ.ตัว
บ่งช้ีท่ี 13,14) (พ.10, ป.14, ย.17) 
 



 

- 33 -                                                                       แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

  

ด้าน พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
ด้านอัตลักษณ์
นักเรียน และ
เอกลักษณ์
โรงเรียน 

11. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์

โรงเรียน    (ม.14,ม.14 SPC)  (พ.11) 

15. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน  (ม.14, ม.14 

SPC) (พ.11, ป.15) 

18. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน (ม.14,ม.14 SPC, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 

17,18) (พ.11, ป.15, ย.18) 

ด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

12. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้าน

การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  (ม.

15) (พ.12) 

16. โรงเรียนส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ม.15)             
(พ.12, ป.16) 

19. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ม.15, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 20) (พ.12, ป.
16, ย.19) 
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บทท่ี 3  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

มิติด้านคุณภาพนักเรียน   
พันธกิจ 1  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1) (พ.1) 
เป้าหมาย  1   นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (ม.1) (พ.1, ป.1)  
ยุทธศาสตร์   1   ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 4) (พ.1, ป.1, ย.1) 
ผู้รับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ายวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบร่วม :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ (ม.1.1)   

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนตาม  
สุขบัญญัติ 10 ประการ       

89 90 91 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 กิจกรรมเซนต์ฟรังฯ สร้างสรรค์กับ อ.ย. 

ฝ่ายวิชาการ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (ม.1.2,
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และพัฒนาการทางร่างกายเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายระดับปานกลาง
ข้ึนไป 

88 
 
 
 

87 

89 
 
 
 

88 

90 
 
 
 

89 
 

1.สรุปผลการบันทึกน้ าหนัก
ส่วนสูง 
2. สรุปผลการบันทึกสมรรถภาพ
ทางกาย 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ฝ่ายวิชาการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย
และอุบัติเหตุ (ม.1.3, สมศ.
ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

 
3.1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้เท่าทัน

และปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด
และอบายมุขต่างๆ 
 

3.2 ร้อยละของนักเรียนรู้จักวิธีป้องกัน
อุบติัเหตุ และโรคภัย 

 
93 
 
 
 

84 

 
94 
 
 
 

85 

 
95 
 
 
 

86 

1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ สุขศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 กิจกรรมเซนต์ฟรังฯร่วมใจต้านภัยสิ่ง
เสพติด  
 
 

 กิจกรรมสุขภาพดีไม่มีโรค  
 

ฝ่ายวิชาการ 

4. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจ มี
สัมพันธภาพที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
(ม.1.4,1.5, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
4) 
 
 

4.1 ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักตนเอง  
เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในตนเอง 

4.2 ร้อยละของนักเรียนที่ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  

4.4 ร้อยละของนักเรียนที่วางตัวและ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
 

93 
 

93 
 

93 
 

93 

94 
 

94 
 

94 
 

94 

95 
 

95 
 

95 
 

95 

1. แบบประเมินความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิตของนักเรียน 
 

1. แผนงานเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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มิติด้านคุณภาพนักเรียน     
พันธกิจ 1   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มสีุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1) (พ.1) 
เป้าหมาย  1   นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (ม.1) (พ.1, ป.1) 
ยุทธศาสตร์   2   ส่งเสริมนักเรียนในการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ (ม.1, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 16) (พ.1, ป.1, ย.2) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม :   - 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ  
ตามจินตนาการ (ม.1.6, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 16) 
 
 
 
 
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่น าความรู้
มาสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการด้วยความภาคภูมิใจ 

 

90 
 
 

90 
 
 
 

91 
 
 

91 
 
 
 

92 
 
 

92 
 
 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิชาการ 

 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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มิติด้านคุณภาพนักเรียน     
พันธกิจ 2  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พีงประสงค์ (ม.2) (พ.2) 
เป้าหมาย  2   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ม.2) (พ.2, ป.2) 
ยุทธศาสตร์   3   ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ม.2, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 1,4,15) (พ.2, ป.2, ย.3) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :   ฝ่ายกิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบร่วม :   ฝ่ายวิชาการ   

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร (ม.2.1,  
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1)  
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 

1.2 ร้อยละของนักเรียนคาทอลิกที่
เข้าใจในหลักค าสอน และแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
 

1.3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักค าสอนในคริสต์ศาสนา 
 

1.4 ร้อยละของนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจรรมที่จัด
ข้ึนในระดับดีข้ึนไป 

97 
 

 
 

89 
 
 
 

89 
 
 
 

87 
 
 
 

98 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

88 
 
 
 

99 
 
 
 

91 
 
 
 

91 
 
 
 

89 
 
 
 

1. การสอนจริยศึกษา 
2. การสดุดีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทุกวันศุกร์ 
3. การบันทึกพฤติกรรมที่
แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในไดอาร่ี 
4. การสอนค าสอน และ
คริสตศาสนา 

1. แผนงานทะเบียน-วัดผล 
 
 
 
2. แผนงานอภิบาล 

 
 
 

3. แผนงานแพร่ธรรม 
 
 
 
4. แผนงานกิจกรรมนักเรียน 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 
 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 
 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
เป็นผู้ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยของส่วนรวม 
(ม.2.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1) 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

 

93 94 95 1. การประชุมผู้ปกครอง 
2. การพบผู้ปกครองเป็นรายกรณี 
3. การตรวจระเบียบวินัย
ประจ าเดือน 
4. การจัดท าสถิตินักเรียนมาสาย
5. การจัดท าแบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
6. การปฐมนิเทศนักเรียน 
7. การปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

1. แผนงานรักษาระเบียบวินัย 
 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 
 

3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและร่วมสืบสาน
ประเพณีไทย (ม.2.1,     
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1,15)  

3.1  ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออก 
      ถึงความภาคภูมิใจในความเป็น   
      ไทยและร่วมสืบสานประเพณีไทย 

 
 

90 
 
 
 

91 
 
 

92 
 
 
 

1. การร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาคริสต์และพุทธ   

 

1. โครงการส่งเสริมการด ารงชีวิตและค่านิยมที่ดี 

 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

 กิจกรรมการประกวดการจัดพานไหว้
ครู 

 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยร่วมใจ        
ลอยกระทง 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

4. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักประหยัด อดออม 
และอยู่อย่างพอเพียง 
(ม.2.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1) 

4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีการฝาก
เงินในธนาคารโรงเรียน 

 

90 
 

91 
 

92 
 

1. สมุดบัญชีธนาคาร 1. โครงการส่งเสริมการด ารงชีวิตและค่านิยมที่ดี 

 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

5. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 (ม.2.2, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1) 

5.1 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

 

90 
 
 

91 
 
 

92 
 
 

1. การบริจาคสาธารณกุศลใน
โอกาสต่าง ๆ 
2. การบริจาคเงินทานประจ า
สัปดาห์ 
3. จัดงานวันครูแห่งชาติ 

1. โครงการส่งเสริมการด ารงชีวิตและค่านิยมที่ดี 

 กิจกรรมไหว้ครู 
 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 
 
 

6. เพ่ือให้นักเรียนยอมรับ 
และเห็นคุณค่าของ
พิธีกรรมในความเช่ือที่
แตกต่าง (ม.2.3, สมศ.  
ตัวบ่งช้ีที่ 1) 

6.1 ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและ    
     เห็นคุณค่าในพิธีกรรมต่างความ    
     เช่ือ  

89 
 
 

90 
 
 

91 
 
 

 1. แผนงานแพร่ธรรม 
 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

7. เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่า  
และร่วมอนุรักษ์พลังงาน 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ม.2.4, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์
พลังงาน ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับดีข้ึนไป 
 

1.2 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1.3 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนที่เห็นคุณค่าในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

88 
 
 
 
 
 

88 
 
 

88 
 
 

89 
 
 
 
 
 

89 
 
 

89 
 
 

90 
 
 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

1. แผนการสอนบูรณาการตาม
กลุ่มสาระฯ 
2. การให้ความรู้และพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่
เก่ียวข้อง 
3. การใช้บริการอาคารสถานที่ 
4. การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 

1. แผนงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
2. โครงการ S.F. Save  the World 

 กิจกรรมรักษ์พลังงาน 

 กิจกรรมบอกเล่าข่าวรักษ์โลก 

 กิจกรรมประกวดห้องเรียนอนุรักษ์
พลังงาน 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 กิจกรรม Re I Do 

 กิจกรรมถุงผ้าน่าใช้ 

 กิจกรรมเร่ืองดีดีกับ EM 

 กิจกรรมแกะ พับ เก็บ 

 กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง 

 กิจกรรมธนาคารขยะ 
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มิติด้านคุณภาพนักเรียน     
พันธกิจ 3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 
เป้าหมาย  3   นักเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (ม.3) (พ.3, ป.3) 
ยุทธศาสตร์  4   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (ม.3, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 4) (พ.3 ป.3, ย.4) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม :    - 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัย     
รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก        
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว  (ม.3.1, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรัก
การอ่าน 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

 

90 
 

90 
 
 
 
 
 

91 
 

91 
 
 
 

 

92 
 

92 
 
 
 
 

 

1. สถิติการเข้าใช้ห้องทวีปัญญา 
2. สถิติการยืมของห้องทวีปัญญา 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระฯ  
4. บันทึกการเรียนรู้ 

1. โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 กิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกคน  
(ตชว. 1.1) 

 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (ตชว. 1.1) 

 กิจกรรมหนอนหนังสือ (ตชว. 1.1-1.2) 

 กิจกรรมการอ่าน...สร้างฐานปัญญา 
(ตชว. 1.1-1.2) 

 กิจกรรมทัศนศึกษา (ตชว. 1.2) 
  

ฝ่ายวิชาการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ต้ังค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม (ม.3.2, สมศ.
ตัวบ่งช้ีที่ 4) 
 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน และต้ังค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
 

89 90 91 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระฯ 
 
  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ภาษาสากลเพ่ือการสื่อสาร 

 กิจกรรม Morning Brush Up  

 กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรม Reading Contest  

 กิจกรรม Story Telling Competition  

 กิจกรรม Spelling Bee 

 กิจกรรมแข่งขัน Speech Contest  

 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ
ภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรมวันชาติฝร่ังเศส 

ฝ่ายวิชาการ 

3. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน (ม.3.3, สมศ.ตัว
บ่งช้ีที่ 4) 

3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วม 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม 
 

89 90 91 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระฯ 
2. ผลงานนักเรียน 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 

ฝ่ายวิชาการ 

4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
เสนอผลงาน (ม.3.4) 

4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีการสืบค้น

หรือน าเสนอผลงานหรือสร้าง

ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 

89 90 91 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระฯ 
2. ผลงานนักเรียน 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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มิติด้านคุณภาพนักเรียน     
พันธกิจ 3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 
เป้าหมาย  4   นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   (ม.4) (พ.3, ป.4) 
ยุทธศาสตร์   5   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (ม.4, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 3) (พ.3, ป.4, ย.5) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม :    - 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
สรุปความคิดจากเร่ืองที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง (ม.4.1, สมศ.ตัว
บ่งช้ีที่ 3) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง 
และดู โดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

88 89 90 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระฯ 

1. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

 กิจกรรมครูกลอนสอนภาษา 

 กิจกรรม S.F. Science News  

 กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์กับ
อาเซียน  

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาของตนเองอย่าง
มีเหตุผล (ม.4.2, ม.4.3, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 3) 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
เสนอรูปแบบวิธีคิด หรือวิธี
แก้ปัญหาของตนเองได้อย่างมี
เหตุผล  

89 90 91 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระฯ 
 

1. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด    

 กิจกรรมเส้นทางสู่นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 

 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์    

 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว  
 

ฝ่ายวิชาการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

3. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ (ม.4.4,
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 3) 

3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 

 

90 
 
 
 

91 
 
 
 

92 
 
 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระฯ 

1. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

 กิจกรรมเส้นทางสู่นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์  

 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

ฝ่ายวิชาการ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาการตาม
ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ 
(ม.4.1-4.4, สมศ.ตัวบ่งช้ี
ที่ 3) 

4.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับรางวัลหรือมีผลงาน/
ช้ินงาน/มีร่องรอยหลักฐานในการ
พัฒนา  

       
         
       

88 89 90  1. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านวิชาการ 

 กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระฯ 

 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันด้าน
วิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ ภายใน
โรงเรียน 

 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันด้าน
วิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ ภายนอก
โรงเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 
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มิติด้านคุณภาพนักเรียน     
พันธกิจ 3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 
เป้าหมาย  5   นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (ม.5) (พ.3, ป.5)  
ยุทธศาสตร์   6   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (ม.5, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 2,3,5) (พ.3, ป.5, ย.6)  
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม :    - 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด (ม.5.1) 
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในระดับ 3 ข้ึนไป 

 
 

55 
 

71 
 

56 
 

72 
 

57 
 

73 

 1. โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 

ฝ่ายวิชาการ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
(ม.5.2) 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

97 
 

98 
 

99 
 

1. แบบสรุปการประเมิน
สมรรถนะ 

1. แผนงานทะเบียน-วัดผล ฝ่ายวิชาการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
(ม.5.3, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 3) 

3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 

97 
 
 

98 
 
 

99 
 
 

1. แบบสรุปการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน 

1. แผนงานทะเบียน-วัดผล ฝ่ายวิชาการ 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (ม.5.4, สมศ.ตัวบ่งช้ี
ที่ 2,5) 

4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

76 77 78  1. โครงการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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มิติด้านคุณภาพนักเรียน     
พันธกิจ 3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 
เป้าหมาย  6   นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6) 
ยุทธศาสตร์   7   ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  มีภาวะผู้น า  และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (ม.6, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 4) (พ.3, ป.6, ย.7) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :    ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม :    - 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
วางแผนการท างาน 
พัฒนางาน และ
ด าเนินการด้วยความภูมิใจ
จนส าเร็จ (ม.6.1,6.2 ) 
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีการวาง
แผนการท างาน และด าเนินการ
จนส าเร็จ 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่รับฟังความ
คิดเห็น และมุ่งพัฒนางานของ
ตนเองด้วยความภาคภูมิใจ  

89 
 
 

89 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

91 
 
 

91 
 
 

1. การรณรงค์เร่ืองของประชาธิปไตย 
2. การสรรหาตัวแทนนักเรียนเพ่ือ

รับผิดชอบงานต่าง ๆ 
3. การท างานของสภานักเรียน 

  

1. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและการท างาน
เป็นหมู่คณะ 

 กิจกรรมสภานักเรียน 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 

2.  เพ่ือให้นักเรียน
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ (ม.6.3) 
 
 
 

2.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีความเป็น   
      ผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
2.2  ร้อยละของนักเรียนที่มีมนุษย    
      สัมพันธ์ และท างานร่วมกับผู้อื่น 
      จนบรรลุผลส าเร็จ 
 

89 
 

89 
 
 

90 
 

90 
 
 

91 
 

91 
 
 

1. การรณรงค์เร่ืองของประชาธิปไตย 
2. การสรรหาตัวแทนนักเรียนเพ่ือ

รับผิดชอบงานต่าง ๆ 
3. การท างานของสภานักเรียน  

1. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและการท างาน
เป็นหมู่คณะ 

 กิจกรรมสภานักเรียน 

 กิจกรรมกีฬาสี 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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มิติด้านคุณภาพนักเรียน     
พันธกิจ 3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 
เป้าหมาย  6   นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6) 
ยุทธศาสตร์   8   ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้สึกที่ดีและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6, ย.8) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบร่วม :   - 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและเห็นคุณค่าของ
อาชีพสุจริต (ม.6.4) 
 
 
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้สึกที่

ดีต่ออาชีพสุจริต 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้

ความเข้าใจในอาชีพสุจริตที่ตนเอง

สนใจ 

 

94 

 
94 
 

95 

 
95 
 

96 

 
96 
 

1. การประเมินผลความต้องการศึกษาต่อของ
นักเรียนช้ัน ป.6/ ม.3/ ม.4 – 6 

2. การส ารวจรายช่ือนักเรียนที่ศึกษาต่อในสถาบัน
อื่น นักเรียนช้ัน ป.6, ม.3 และ ม.6 

3. การบันทึกการให้บริการงานแนะแนว 
4. การประเมินความพึงพอใจในการประกอบ

อาชีพสุจริตของตนเอง 
5. การประ เมินความพึ งพอใจ ในทั กษะการ

วางแผนชีวิตตนเองในอนาคต 
  

1. แผนงานแนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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มิติด้านการจัดการศึกษา     
พันธกิจที่  4  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.7) (พ.4) 
เป้าหมาย  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.7) (พ.4, ป.7)  
ยุทธศาสตร์   9  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ม.7, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6,7) (พ.4, ป.7, ย.9) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายวิชาการ   
ผูร้ับผิดชอบร่วม :   ฝ่ายบุคลากร 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนทั้งด้าน
ความรู้  ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ม.7.1) 

1.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียน ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

93 94 95 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
 
 
 
 
 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

2. เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน (ม.7.2) 

2.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่วิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลนักเรียนวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

93 94 95 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

3. เพ่ือให้ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา (ม.7.3) 

3.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

93 94 95 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

4. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
(ม.7.4, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 7) 

4.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการใช้
สื่อ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาประยุกต์ในการ
จัดการเรียนรู้ 
 

93 94 95 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
2. แบบบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี 
 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
 

5. เพ่ือให้ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย (ม.7.5) 

5.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการวัด
และประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

93 94 95 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
 

6. เพ่ือให้ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่
นักเรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
(ม.7.6) 

3.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาแก่นักเรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิต 
 

93 94 95 1. บันทึกหลังสอน 
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
 

7. เพ่ือให้ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ี
ตนเองรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน 
(ม.7.7, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 7) 

7.1 ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 1 
เร่ือง 
 

100 100 100 1. วิจัยในช้ันเรียน 1. แผนงานวิจัยในช้ันเรียน ฝ่ายวิชาการ 
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มิติด้านการจัดการศึกษา     
พันธกิจที่  4  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.7) (พ.4) 
เป้าหมาย  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.7) (พ.4, ป.7)  
ยุทธศาสตร์  10  ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้ได้รับการพัฒนาตรงตามสายงาน มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร   

(ม.7, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 5,8,12) (พ.4, ป.7, ย.10)  
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายบคุลากร 
ผู้รับผิดชอบร่วม :   - 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้ครูประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีแก่ 
โรงเรียน (ม.7.8, สมศ.   
ตัวบ่งช้ีที่ 5, 8, 12)  
 

1.1 ร้อยละของครูที่มีการยึดมั่นและปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือใน 
ระดับดีข้ึนไป 

1.2 ร้อยละของครูที่มีการยึดมั่นและปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในระดับดีข้ึนไป 

1.3 ร้อยละของครูที่มีการปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต ทั้งต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคมในระดับดีข้ึนไป 

1.4 ร้อยละของครูที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
ของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

1.5 ร้อยละของครูที่มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
ในระดับดีข้ึนไป 

1.6 ร้อยละของครูที่ร่วมปกป้องและรักษาช่ือ 
เสียงของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

92 
 
 

92 
 

92 
 
 

92 
 

92 
 

92 

93 
 
 

93 
 

93 
 
 

93 
 

93 
 

93 

94 
 
 

94 
 

94 
 
 

94 
 

94 
 

94 

1. แฟ้มทะเบียนครู 
2. แฟ้มใบประกอบวิชาชีพครู 
3. แบบบันทึกพฤติกรรมครู 
4. แฟ้มค าสั่ง 
5. แฟ้มสะสมผลงานครู 
6. แฟ้มงานการอบรม/ประชุม/ 
สัมมนา 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบุคลากร 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

 1.7 ร้อยละของครูที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายในระดับดีข้ึนไป 

1.8 ร้อยละของครูที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

1.9 ร้อยละของครูที่พึงพอใจต่อสวัสดิการที่ 
โรงเรียนมอบให้ในระดับดีข้ึนไป 

92 
 

100 
 
 

92 

93 
 

100 
 
 

93 
 

94 
 

100 
 
 

94 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. แผนงานสวัสดิการบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
ฝ่ายบุคลากร 

2. เพ่ือให้ครูจัดการเรียน
การ สอนตามวิชาท่ีได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ (ม.7.9) 

2.1 ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา 

2.2 ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ 

97 
 

95 

98 
 

96 

99 
 

97 

1. แฟ้มรายงานการสรรหาบุคลากร 
2. แฟ้มอัตราก าลังครู 
3. แบบประเมินแผนการสอน 
4. แบบสรุปผลการนิเทศ 

1. แผนงานสรรหาบุคลากร 
 

ฝ่ายบุคลากร 

3. เพ่ือให้ครูสร้าง/พัฒนา
สื่อเทคโนโลยีส าหรับใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  
(ม.7.4, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
7,8,12)  

3.1 ร้อยละของครูผู้สอนสร้าง/พัฒนาสื่อเทคโน 
โลยีอย่างน้อย 1 ช้ินต่อปี 

 93 94 95 
 

 1. แผนงานพัฒนาบุคลากร 
 

ฝ่ายบุคลากร 

4. เพ่ือให้ครูมีทักษะใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร 
(สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 7,8,12) 
 

1.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 

86 87 
 
 

88  1. แผนงานพัฒนาบุคลากร 
 
 

ฝ่ายบุคลากร 
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มิติด้านการจัดการศึกษา     
พันธกิจ  5  ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหารความเสี่ยง (ม.8) (พ.5) 
เป้าหมาย  8   โรงเรียนมีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (ม.8) (พ.5, ป.8)  
ยุทธศาสตร์   11   ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหารความเสี่ยงอยา่งเป็นระบบ (ม.8, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 11) (พ.5, ป.8, ย.11) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม :    ทุกฝ่าย  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมี
แผนบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ (ม.8.1-8.3, สมศ.
ตัวบ่งช้ีที่ 11) 

1.1 ร้อยละของล าดับความเสี่ยงที่ได้รับ
การแก้ไข/ปรับปรุงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

75 78 80 1. แผนบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

1. แผนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการ 
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มิติด้านการจัดการศึกษา     
พันธกิจ  6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม (ม.8-9) (พ.6) 
เป้าหมาย  9   ผู้บริหารปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (ม.8) (พ.6, ป.9) 
ยุทธศาสตร์   12   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ (ม.8, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10) (พ.6, ป.9, ย.12) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม :    ทุกฝ่าย  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ภาวะผู้น า และความคิดเร่ิมใน
การบริหารงาน (ม.8.1) 

1.2 จ านวนคร้ังข้ันต่ าในการประชุมต่อปี
การศึกษาที่ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง
ความมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความริเร่ิมที่เน้นการพัฒนานักเรียน 
 

5 5 5 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภายในโรงเรียน 
2. รายงานการประชุมครูประจ าเดือน 
 

1. แผนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการ 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้หลักการ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ     
(ม.8.2) 

1.1 ร้อยละของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนในระดับดี
ข้ึนไป 

85 86 87 1. การประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารงาน 
2. รายงานการประชุมครูประจ าเดือน 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภายในโรงเรียน 

1. แผนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการ 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ (ม.8.3) 

3.1 ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทีม่ีผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 

95 96 97 1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. แบบสรุปก ากับติดตามงาน 
 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ฝ่ายบริหารจัดการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารมีการ
ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ (ม.8.4) 

4.2 จ านวนคร้ังข้ันต่ าในการประชุมครู
ประจ าเดือนต่อปีการศึกษาท่ี
ผู้บริหารให้ความรู้เพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

3 3 3 1. รายงานการประชุมครูประจ าเดือน 
2. ค าสั่งงานพัฒนาบุคลากร 

1. แผนงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร 

5.  เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
(ม.8.5) 

5.1 ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนในระดับดี
ข้ึนไป 

85 86 
 

87 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริหารงาน 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 

ฝ่ายบริหารจัดการ 
 
 
 

6. เพ่ือให้ผู้บริหารแนะน า ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา (ม.8.6) 

3.1 จ านวนคร้ังข้ันต่ าต่อปีการศึกษาที่
ผู้บริหารแนะน า ให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

4 4 4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภายในโรงเรียน 
 

1.  แผนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการ 
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มิติด้านการจัดการศึกษา     
พันธกิจ  5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม (ม.8-9) (พ.6) 
เป้าหมาย  10   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน ปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ (ม.9) (พ.6, ป.10)   
ยุทธศาสตร์   13   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  (ม.9, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 9) (พ.6, ป.10, ย.13) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม :    - 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน รู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด  (ม.9.1) 

1.1 ร้อยละของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนรู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด 

100 100 100 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ร่วม 4 ฝ่าย 

1. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

ฝ่ายบริหารจัดการ 
 
 
 

2. เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย (ม.9.2) 

2.2 ร้อยละของคณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนที่ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ของ
โรงเรียนตามท่ีระเบียบก าหนด 

2.3 ร้อยละของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนในระดับดี
ข้ึนไป 

100 
 
 
 

88 

100 
 
 
 

89 

100 
 
 
 

90 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ร่วม 4 ฝ่าย 
 
 

1. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

ฝ่ายบริหารจัดการ 
 

3.  เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน (ม.9.3) 

3.1 ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

85 86 87 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริหารงาน 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ฝ่ายบริหารจัดการ 
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มิติด้านการจัดการศึกษา     
พันธกิจ  7   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถ่ินและมาตรฐานสากล (ม.10) (พ.7) 
เปา้หมาย  11 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน (ม.10) (พ.7, ป.11) 
ยุทธศาสตร์   14   พัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถ่ินและมาตรฐานสากล (ม.10) (พ.7, ป.11, ย.14)  
ผู้รบัผิดชอบหลัก :  ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม :    ฝ่ายกิจการนักเรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาทีเ่หมาะสม ตรงความ
ต้องการ สอดคล้องกับท้องถ่ินและ
มาตรฐานสากล  (ม.10.1-10.2) 

1.1 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรในระดับ
ดีข้ึนไป 

83 84 85  
 

1. แผนงานพัฒนาหลักสูตร  
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

2. เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของนักเรียน (ม.10.3) 

2.1 ร้อยละของชมรมที่มีความ
หลากหลาย ตรงกับความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียน 

2.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 

91 
 
 

96 

92 
 
 

97 

93 
 
 

98 

 1. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

3. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง  (ม.10.4) 

3.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง  

87 88 89 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 1. แผนงานการจัดการเรียนการ
สอน 

ฝ่ายวิชาการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

4. เพ่ือให้มีนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน  
(ม.10.5) 

4.1  ร้อยละของครูที่มีผลการนิเทศในระดับดีข้ึนไป 
4.2  ร้อยละของครูที่มีการใช้ผลการนิเทศ           
       มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

88 
88 

89 
89 

90 
90 

 1. แผนงานนิเทศการเรียนการ
สอน  
 

ฝ่ายวิชาการ 

5. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงนักเรียนทุกคน (ม.10.6) 

5.1  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง       
      การแก้ไข  และส่งต่อการแก้ไขเพ่ือพัฒนา 
      นักเรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 

88 89  90 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาชีวิตของนักเรียน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. ผลสรุปการคัดกรองเพ่ือจ าแนกกลุ่ม
นักเรียน 
4. ระเบียนสะสม 
5. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
6. การเย่ียมบ้านนักเรียน 
 

1. แผนงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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มิติด้านการจัดการศึกษา     
พันธกิจ  8  พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ม.11) (พ.8) 
เป้าหมาย  12   โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ม.11) (พ.8, ป.12)  
ยุทธศาสตร์   15   จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  (ม.11, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6,16) (พ.8, ป.12, ย.15) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบร่วม :    ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมี
อาคารสถานที ่สะอาด 
ปลอดภัย มีบริการและ
สิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับนักเรียน  
(ม.11.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
6,16) 

1.1 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ และปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ในระดับดีข้ึน
ไป 
 

1.2 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของห้องวัสดุ
ครุภัณฑ์ในระดับดีข้ึนไป 
 

1.3 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของงานพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีในระดับดีข้ึนไป 
 

1.4 ร้อยละของครูมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของงานธุรการและสาร
บรรณในระดับดีข้ึนไป 

88 
 
 
 
 

88 
 
 
 

88 
 
 
 

88 
 
 

89 
 
 
 
 

89 
 
 
 

89 
 
 
 

89 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 

1. แบบบันทึกการใช้อาคารสถานที่ 
2. แบบบันทึกและรายงาน 
การแจ้งซ่อม 
3. แบบส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

1. แผนงานอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
2. แผนงานวัสดุครุภัณฑ์ 
 

 
3.  แผนงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  
 
 
 
 
4.  แผนงานธุรการและสารบรรรณ 
 
 

ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการ
สอน 
ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการ
สอน 
 
ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการ
สอน 
ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการ
สอน 
ฝ่ายบริหารจัดการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

 1.5 ร้อยละของครูและผู้เก่ียวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการบริการด้านการเงิน
และการบัญชีในระดับดีข้ึนไป 
 

1.6 ร้อยละของผู้เก่ียวข้องมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของงาน
ประชาสัมพันธ์ในระดับดีข้ึนไป 

91 
 
 
 

88 
 
 

92 
 
 
 

89 
 

93 
 
 
 

90 
 
 

 
 

5. แผนงานการเงินและการบัญชี 
 
 
 
6. แผนงานประชาสัมพันธ์ 
 
 

ฝ่ายบริหารจัดการ 
 
 
 
ฝ่ายบริหารจัดการ 
 
 

2. เพ่ือให้มีการจัด
โครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
นักเรียน (ม.11.2) 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านความปลอดภัย
ในระดับดีข้ึนไป 
 

2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
ในระดับดีข้ึนไป 

88 
 
 
 

88 
 
 

89 
 
 
 

89 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

1. แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีดูแล
รักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
2. การตรวจสุขภาพประจ าปี 
3.แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล 
 
 

1. แผนงานสวัสดิการนักเรียน 
 
 
 
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 คลีนิกเซนต์ฟรังฯ 
 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 

3.  เพ่ือให้ห้องสมุดมี
การจัด และให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  (ม.11.3) 

3.1 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของห้องทวี
ปัญญาในระดับดีข้ึนไป 

88 89 90  1.แผนงานพัฒนาห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ 
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มิติด้านการจัดการศึกษา   
พันธกิจ  9   พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (ม.12) (พ.9) 
เป้าหมาย  13   โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ม.12) (พ.9, ป.13)  
ยุทธศาสตร์   16   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามกฏกระทรวงทั้ง 8 ข้อ  (ม.12, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10) (พ.9, ป.13, ย.16) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบร่วม :   ทุกฝ่าย 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.12.1) 

1.1 จ านวนคร้ังของโรงเรียนที่มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง
ประกาศใช้ 

1 1 1  1.แผนงานประกันคุณภาพภายใน ฝา่ยมาตรฐาน
คุณภาพ 

2. เพ่ือให้มีการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน (ม.12.2) 

2.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

100 100 100 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. แผนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการ 

3. เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน (ม.12.3, สมศ.
ตัวบ่งช้ีที่ 10) 
 

3.1 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการจัดระบบสารสนเทศ
โรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 
 

88 89 90 ผลการประเมินความพึงพอใจ 1.แผนงานสารสนเทศ ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

4. เพ่ือให้มีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน (ม.12.4) 

4.1 จ านวนมาตรฐานที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

13 14 15 บันทึกการตรวจประกันคุณภาพ
ภายใน 

1.แผนงานประกันคุณภาพภายใน ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ 

5. เพ่ือให้มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
(ม.12.5) 

5.1 จ านวนฝ่ายที่มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

6 6 6  1. แผนงานประกันคุณภาพภายใน ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ 

6. เพ่ือให้มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน (ม.
12.6) 

6.1 จ านวนคร้ังต่อปีการศึกษาของการ
จัดท ารายงานประเมินตนเอง 

1 1 1 รายงานประเมินตนเอง 1. แผนงานประกันคุณภาพภายใน ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ 
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มิติด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
พันธกิจ  10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10) 
เป้าหมาย  14  โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10, ป.14)  
ยุทธศาสตร์   17   ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในโรงเรียนและระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน (ม.13, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 13,14) (พ.10, ป.14, ย.17) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบร่วม :    ฝ่ายกิจการนักเรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้มีการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ภายในโรงเรียน
และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน (ม.13.1) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ใช้แหล่งการ
เรียนรู้ภายใน หรือภายนอกโรงเรียน 

93 94 
 
 

95 
 
 

1. การใช้บริการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
2. สถิติการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรม 
ทัศนศึกษา 

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

ฝ่ายวิชาการ 

2. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในโรงเรียน ระหว่าง
โรงเรียนกับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เก่ียวข้อง (ม.13.2, สมศ.ตัว
บ่งช้ีที่ 13,14) 

2.1 ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียน
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน/
สังคมในระดับดีข้ึนไป 
 
 

2.2 ร้อยละของชุมชน/สังคม มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนใน
ระดับดีข้ึนไป 

88 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 

89 
 
 
 
 
 

89 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 

1. การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กร 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   
2. การจัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล
และสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
3. บันทึกความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 
4. จดหมายออกถึงหน่วยงานภายนอก 
5. การประชุมผู้ปกครอง   
6. การปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
7. ให้บริการด้านวิชาการกับชุมชน 

1. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน 

 กิจกรรมสหวิทยาการวันแม่แห่งชาติ 

 กิจกรรมสหวิทยาการวันพ่อแห่งชาติ 
 
 

2.แผนงานสัมพันธ์ชุมชน 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 

 
 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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มิติด้านอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน 
พันธกิจ  11  ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน (ม.14,ม.14 SPC)  (พ.11) 
เป้าหมาย  15   โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน  (ม.14, ม.14 SPC) (พ.11, ป.15) 
ยุทธศาสตร์   18   ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน (ม.14,ม.14 SPC, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 17,18) (พ.11, ป.15, ย.18) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายกิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบร่วม :    - 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์นักเรียน 
และเอกลักษณ์โรงเรียน 
(ม.14, ม.14 SPC, สมศ.

ตัวบ่งช้ีที่ 17,18) 

 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สะท้อน

ความเป็นเอกลักษณ์โรงเรียน 

1.2 ร้อยละของบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์โรงเรียน 

1.3 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออกถึงความมีมารยาท

ดี 

1.4 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออกถึงความมีเมตตา

กรุณา 

85 
 

85 
 

86 
 

94 
 

87 
 

87 
 

87 
 

95 
 

89 
 

89 
 

88 

 
96 

- การบริจาคเงินทานวันศุกร์ 
- การประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์นักเรียน 
เอกลักษณ์โรงเรียน 
- การสอนจริยศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียน
และเอกลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 

 กิจกรรมงามอย่างสตรีศรี 
เซนต์ฟรังฯ (ตชว.1.3) 

 กิจกรรมดาวเด่นอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ (ตชว.1.3, 1.4) 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน  
 
 
 
 
 
 

2. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
(ม.14 SPC, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 

17,18) 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออกถึงความซื่อตรง 

2.2 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออกถึงความเรียบง่าย 

2.3 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออกถึงความขยัน

ทุ่มเท 

94 

90 

90 

95 

91 

91 
 

96 

92 

92 

 2. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
คณะฯ 

 กิจกรรมแสงสว่างแห่งธรรม...
น าทางชีวา 

 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 



 

- 65 -                                                                       แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

  

มิติด้านมาตรการส่งเสริม  
พันธกิจ  12 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ม.15) (พ.12) 
เป้าหมาย  16   โรงเรียนส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ม.15)  (พ.12, ป.16)  
ยุทธศาสตร์  19   ส่งเสริมให้โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ม.15, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 20) (พ.12, ป.16, ย.19) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบร่วม :    - 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้บุคลากรและผู้ที่
เก่ียวข้องรู้คุณค่า และร่วม
อนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ม.15, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 20) 
 

1.4 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์
พลังงาน ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับดีข้ึนไป 

1.5 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1.6 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนที่เห็นคุณค่าในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

88 
 
 
 
 
 

88 
 
 

88 
 
 
 

89 
 
 
 
 
 

89 
 
 

89 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 
 

1. แผนการสอนบูรณาการ
ตามกลุ่มสาระฯ 
2. การให้ความรู้และพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่
เก่ียวข้อง 
3. การใช้บริการอาคาร
สถานที่ 
4. การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 

1. แผนงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
2. โครงการ S.F. Save  the World 

 กิจกรรมรักษ์พลังงาน 

 กิจกรรมบอกเล่าข่าวรักษ์โลก 

 กิจกรรมประกวดห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน 

 กิจกรรม Re I Do 

 กิจกรรมถุงผ้าน่าใช้ 

 กิจกรรมเร่ืองดีดีกับ EM 

 กิจกรรมแกะ พับ เก็บ 

 กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง 

 กิจกรรมธนาคารขยะ 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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บทที่ 4  การน ายุทธศาสตรส์ู่การปฏิบตัิ 
 

ฝ่ายบริหารจัดการ 
 

วิสัยทัศน์  
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหาร

ความเส่ียง (ม.8) (พ.5) 

1. โรงเรียนมีแผนบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ (ม.8) (พ.5,     
ป.8) 

1. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ (ม.
8, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 11) (พ.5, ป.8, ย.11) 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วน

ร่วม (ม.8-9) (พ.6) 

2. ผู้บริหารปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล (ม.8) (พ.6, ป.9) 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและ
กระจายอ านาจ (ม.8, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 10) (พ.6, ป.9, ย.12) 

3. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน ปฎิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ (ม.9) (พ.6, ป.10) 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ  (ม.9, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 9) (พ.6, ป.10, ย.13) 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
ต่าง ๆ เพื่อเอื้ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้เกี่ยวข้อง (ม.11) (พ.8) 

4. โรงเรียนมีการจัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ (ม.11) (พ.8, ป.12)  
 

4. จัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการอย่างมีประ
สิทธภาพ  (ม.11, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 6,16) (พ.8, ป.12, ย.15) 

4. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

(ม.12) (พ.9) 

5. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง (ม.12) (พ.9, ป.13) 

5. จัดท าและด าเนินการแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ม.12, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 10) (พ.9, 
ป.13, ย.16) 
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พันธกิจ  1  ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหารความเสี่ยง (ม.8) (พ.5) 
เป้าหมาย  1   โรงเรียนมีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (ม.8) (พ.5, ป.8)  
ยุทธศาสตร์   1   ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหารความเสี่ยงอยา่งเป็นระบบ (ม.8, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 11) (พ.5, ป.8, ย.11) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมี
แผนบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ (ม.8.1-8.3, สมศ.
ตัวบ่งช้ีที่ 11) 

1.1  ร้อยละของล าดับความเสี่ยงที่ได้รับ    
      การแก้ไข/ปรับปรุงตามแผนบริหาร 
      ความเสี่ยง 

75 78 80 1. แผนบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

1. แผนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการ 

 
 
 
พันธกิจ  2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม (ม.8-9) (พ.6) 
เป้าหมาย  2   ผู้บริหารปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (ม.8) (พ.6, ป.9)  
ยุทธศาสตร์  2   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ (ม.8, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10,11) (พ.6, ป.9, ย.12) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ภาวะผู้น า และความคิดเร่ิมใน
การบริหารงาน (ม.8.1) 

1.1 จ านวนคร้ังข้ันต่ าในการประชุมต่อปี
การศึกษาท่ีผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง
ความมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความริเร่ิมที่เน้นการพัฒนานักเรียน 

5 5 5 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภายในโรงเรียน 
2. รายงานการประชุมครูประจ าเดือน 
 

 
 

1. แผนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้หลักการ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ     
(ม.8.2) 

2.4 ร้อยละของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนในระดับดี
ข้ึนไป 

85 86 87 1. การประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารงาน 
2. รายงานการประชุมครูประจ าเดือน 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภายในโรงเรียน 

1. แผนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการ 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ (ม.8.3) 

3.1 ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/ 
     กิจกรรมทีม่ีผลการด าเนินงานบรรลุ       
     ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน 
     แผนปฏิบัติการประจ าปี 

95 96 97 1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. แบบสรุปก ากับติดตามงาน 
 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ฝ่ายบริหารจัดการ 

4.  เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
(ม.8.5) 

4.1 ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง     
     ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการ 
     บริหารงานของโรงเรียนในระดับดี   
     ข้ึนไป 

85 86 
 

87 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริหารงาน 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 

ฝ่ายบริหารจัดการ 
 
 
 

5. เพ่ือให้ผู้บริหารแนะน า ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา (ม.8.6) 

5.1 จ านวนคร้ังข้ันต่ าต่อปีการศึกษาท่ีผู้    
     บริหารแนะน า ให้ค าปรึกษาทาง   
     วิชาการ และเอาใจใส่การจัด  
    การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4 4 4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภายในโรงเรียน 
 

1.  แผนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการ 
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พันธกิจ  2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม (ม.8-9) (พ.6) 
เป้าหมาย  3   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน ปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (ม.9) (พ.6, ป.10)   
ยุทธศาสตร์   3   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  (ม.9, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 9) (พ.6, ป.10, ย.13) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน รู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด  (ม.9.1) 

1.1 ร้อยละของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนรู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด 

100 100 100 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ร่วม 4 ฝ่าย 

1. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

งานนโยบายและ
แผน 
 
 

2. เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย (ม.9.2) 

2.1 ร้อยละของคณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนที่ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ของ
โรงเรียนตามท่ีระเบียบก าหนด 

2.2 ร้อยละของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนในระดับดี
ข้ึนไป 

100 
 
 
 

88 

100 
 
 
 

89 

100 
 
 
 

90 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ร่วม 4 ฝ่าย 
 
 

1. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

งานนโยบายและ
แผน 
 

3.  เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน (ม.9.3) 

3.1 ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

85 86 87 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริหารงาน 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 

งานนโยบายและ
แผน 
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พันธกิจ  3  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการต่าง ๆ เพือ่เอือ้อ านวยความสะดวกแก่ผู้เก่ียวข้อง (ม.11) (พ.8) 
เป้าหมาย  4   โรงเรียนมีการจัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รบับริการอย่างมีประสิทธิภาพ (ม.11) (พ.8, ป.12)  
ยุทธศาสตร์  4  จัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการอยา่งมีประสิทธภาพ  (ม.11, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6,16) (พ.8, ป.12, ย.15) 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. โรงเรียนมีการ
จัดบริการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้รับบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  (ม.11.1, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 6,16) 

1.1 ร้อยละของครูมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของงานธุรการและสาร
บรรณในระดับดีข้ึนไป 
 

1.2 ร้อยละของครูและผู้เก่ียวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการบริการด้านการเงิน
และการบัญชีในระดับดีข้ึนไป 
 

1.3 ร้อยละของผู้เก่ียวข้องมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของงาน
ประชาสัมพันธ์ในระดับดีข้ึนไป 

88 
 
 
 

91 
 
 
 

88 
 
 

89 
 
 
 

92 
 
 
 

89 
 

90 
 
 
 

93 
 
 
 

90 
 
 

 
 

1. แผนงานธุรการและสารบรรรณ 
 
 
 
2. แผนงานการเงินและการบัญชี 
 
 
 
3. แผนงานประชาสัมพันธ์ 
 
 

งานธุรการและ
สารบรรรณ 
 
 
งานการเงินและ
การบัญชี 
 
 
งาน
ประชาสัมพันธ์ 
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พันธกิจ  4   พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (ม.12) (พ.9) 
เป้าหมาย  5   โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ม.12) (พ.9, ป.13)  
ยุทธศาสตร์   5   จัดท าและด าเนินการแผนพฒันาคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  (ม.12, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10) (พ.9, ป.13, ย.16) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้มีการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน (ม.12.2) 

1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

100 100 100 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. แผนงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและ
แผน 
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ฝ่ายวิชาการ 
 

วิสัยทัศน์ 
จัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมีความสุข  

ครบทั้งศาสตร์  ศิลป์  และจิตวิญญาณ บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะท่ีดี 

และมีสุนทรียภาพ ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี

ความสุข (ม.1) (พ.1) 

1. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ (ม.1)  
(พ.1, ป.1) 

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 4) (พ.1, ป.1, ย.1) 
2. ส่งเสริมนักเรียนในการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ (ม.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 
16) (พ.1, ป.1, ย.2) 

2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม

จริยธรรม และค่านิยมท่ีพีงประสงค์ (ม.2) (พ.2) 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ (ม.2) (พ.2, ป.2) 

3. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ (ม.2, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 1,4,15) (พ.2, ป.2, ย.3) 

3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะ
ในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 

3. นักเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ม.3)    
(พ.3, ป.3) 

4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ม.3, สมศ.ตัว
บ่งช้ีท่ี 4) (พ.3 ป.3, ย.4) 

4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (ม.4) 
(พ.3,   ป.4) 

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   (ม.4, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 3) (พ.3, ป.4, ย.5) 



 

- 73 -                                                                       แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

  

พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
 5. นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

(ม.5) (พ.3, ป.5) 
6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร (ม.5, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 2,3,5) (พ.3, ป.5, ย.6) 

6. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6) 

7. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  มีภาวะ
ผู้น า  และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (ม.6, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 4) (พ.
3, ป.6, ย.7) 

4. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.7) (พ.4) 

7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล (ม.7) (พ.4, ป.7) 

 

8. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ม.7, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 6,7) (พ.4, ป.7, ย.9) 

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

ท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (ม.10) (พ.7) 

8. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (ม.10) 
(พ.7, ป.11) 

9. พัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (ม.10) (พ.7, ป.11, 
ย.14) 

6. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี วัสดุ

อุปกรณ์ และบริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา

เต็มศักยภาพ (ม.11) (พ.8) 

9. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ม.11) (พ.8, ป.
12) 

10. จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และการบริการท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  (ม.11, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 6,16) 
(พ.8, ป.12, ย.15) 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10) 

10. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียน
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13)  (พ.10, ป.14) 

11. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ังภายใน
โรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ม.13, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 13,14) 
(พ.10, ป.14, ย.17) 
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พันธกิจ 1  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1) (พ.1) 
เป้าหมาย  1   นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (ม.1) (พ.1, ป.1)  
ยุทธศาสตร์   1   ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 4) (พ.1, ป.1, ย.1) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ (ม.1.1)   

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนตาม  
สุขบัญญัติ 10 ประการ       

89 90 91 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 กิจกรรมเซนต์ฟรังฯ สร้างสรรค์กับ อ.ย. 

กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (ม.1.2,
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และพัฒนาการทางร่างกายเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายระดับปานกลาง
ข้ึนไป 

88 
 
 
 

87 

89 
 
 
 

88 

90 
 
 
 

89 
 

1.สรุปผลการบันทึกน้ าหนัก
ส่วนสูง 
2. สรุปผลการบันทึกสมรรถภาพ
ทางกาย 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรคภัยและอุบัติเหตุ 
(ม.1.3, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

3.1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้เท่าทัน
และปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ 
 

3.2 ร้อยละของนักเรียนรู้จักวิธีป้องกัน
อุบัติเหตุ และโรคภัย 

93 
 
 
 

84 

94 
 
 
 

85 

95 
 
 
 

86 

1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ สุขศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 กิจกรรมเซนต์ฟรังฯร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพ
ติด  
 

 กิจกรรมสุขภาพดีไม่มีโรค  
 

 

กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ 
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พันธกิจ 1   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1) (พ.1) 
เป้าหมาย  1   นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (ม.1) (พ.1, ป.1) 
ยุทธศาสตร์   2   ส่งเสริมนักเรียนในการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ (ม.1, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 16) (พ.1, ป.1, ย.2) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ  
ตามจินตนาการ (ม.1.6, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 16) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่น าความรู้
มาสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการด้วยความภาคภูมิใจ 

90 
 
 

90 
 
 
 

91 
 
 

91 
 
 
 

92 
 
 

92 
 
 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิชาการ 

 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ 
 

กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ และ
กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 
พันธกิจ 2  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พีงประสงค์ (ม.2) (พ.2) 
เป้าหมาย  2   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ม.2) (พ.2, ป.2) 
ยุทธศาสตร์   3   ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ม.2, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 1,4,15) (พ.2, ป.2, ย.3) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร (ม.2.1,  
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1)  

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

97 
 
 

98 99 
 
 
 

 1. แผนงานทะเบียน-วัดผล 
 
 

งานทะเบียน-
วัดผล 
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พันธกิจ 3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 
เป้าหมาย  3   นักเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (ม.3) (พ.3, ป.3) 
ยุทธศาสตร์  4   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (ม.3, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 4) (พ.3 ป.3, ย.4) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัย     
รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก        
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว  (ม.3.1, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรัก
การอ่าน 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

 

90 
 

90 
 
 
 
 
 

91 
 

91 
 
 
 

 

92 
 

92 
 
 
 
 

 

1. สถิติการเข้าใช้ห้องทวีปัญญา 
2. สถิติการยืมของห้องทวีปัญญา 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระฯ  
4. บันทึกการเรียนรู้ 

1. โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 กิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกคน  
(ตชว. 1.1) 

 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (ตชว. 1.1) 

 กิจกรรมหนอนหนังสือ (ตชว. 1.1-1.2) 

 กิจกรรมการอ่าน...สร้างฐานปัญญา 
(ตชว. 1.1-1.2) 

 กิจกรรมทัศนศึกษา (ตชว. 1.2) 
  

งานห้องสมุด 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

- 77 -                                                                       แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ต้ังค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม (ม.3.2, สมศ.
ตัวบ่งช้ีที่ 4) 
 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน และต้ังค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
 

89 90 91 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระฯ 
 
  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ภาษาสากลเพ่ือการสื่อสาร 

 กิจกรรม Morning Brush Up  

 กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรม Reading Contest  

 กิจกรรม Story Telling Competition  

 กิจกรรม Spelling Bee 

 กิจกรรมแข่งขัน Speech Contest  

 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ
ภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรมวันชาติฝร่ังเศส 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

3. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็เพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน (ม.3.3, สมศ.ตัว
บ่งช้ีที่ 4) 

3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วม 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม 
 

89 90 91 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระฯ 
2. ผลงานนักเรียน 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 

งานการ
จัดการเรียน
การสอน 

4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
เสนอผลงาน (ม.3.4) 

4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีการสืบค้น

หรือน าเสนอผลงานหรือสร้าง

ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 

89 90 91 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระฯ 
2. ผลงานนักเรียน 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 

งานการ
จัดการเรียน
การสอน 
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พันธกิจ 3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 
เป้าหมาย  4   นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   (ม.4) (พ.3, ป.4) 
ยุทธศาสตร์   5   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (ม.4, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 3) (พ.3, ป.4, ย.5) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
สรุปความคิดจากเร่ืองที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง (ม.4.1, สมศ.ตัว
บ่งช้ีที่ 3) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง 
และดู โดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

88 89 90 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระฯ 

1. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

 กิจกรรมครูกลอนสอนภาษา 

 กิจกรรม S.F. Science News  

 กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์กับ
อาเซียน  

งานพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาของตนเองอย่าง
มีเหตุผล (ม.4.2, ม.4.3, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 3) 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
เสนอรูปแบบวิธีคิด หรือวิธี
แก้ปัญหาของตนเองได้อย่างมี
เหตุผล  

89 90 91 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระฯ 
 

1. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด    

 กิจกรรมเส้นทางสู่นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 

 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์    

 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว  

งานพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ (ม.4.4, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 3) 

3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 

 

90 
 
 
 

91 
 
 
 

92 
 
 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระฯ 

1. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

 กิจกรรมเส้นทางสู่นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์  

 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

งานพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

4. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาการตาม
ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ 
(ม.4.1-4.4, สมศ.ตัวบ่งช้ี
ที่ 3) 

4.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับรางวัลหรือมีผลงาน/
ช้ินงาน/มีร่องรอยหลักฐานในการพัฒนา  
       
         
       

88 89 90  1. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านวิชาการ 

 กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระฯ 

 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันด้าน
วิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ ภายใน
โรงเรียน 

 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันด้าน
วิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ ภายนอก
โรงเรียน 

งานพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
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พันธกิจ 3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 
เป้าหมาย  5   นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (ม.5) (พ.3, ป.5)  
ยุทธศาสตร์   6   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (ม.5, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 2,3,5) (พ.3, ป.5, ย.6)  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด (ม.5.1) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในระดับ 3 ข้ึนไป 

55 
 

71 
 

56 
 

72 
 

57 
 

73 

1.เอกสารเสริมพลังปัญญา 1. โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 

งานพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
(ม.5.2) 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

97 
 

98 
 

99 
 

1. แบบสรุปการประเมิน
สมรรถนะ 

1. แผนงานทะเบียน-วัดผล งานทะเบียน-วัดผล 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด (ม.5.3, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 3) 

3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 

97 
 
 

98 
 
 

99 
 
 

1. แบบสรุปการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

1. แผนงานทะเบียน-วัดผล งานทะเบียน-วัดผล 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (ม.5.4, สมศ.ตัวบ่งช้ี
ที่ 2,5) 

4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

76 77 78 1. การจัดติวเข้มการสอบ O-NET 1. โครงการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

งานพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 82 -                                                                       แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

  

 
พันธกิจ 3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 
เป้าหมาย  6   นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6) 
ยุทธศาสตร์   7   ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  มีภาวะผู้น า  และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (ม.6, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 4) (พ.3, ป.6, ย.7) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
วางแผนการท างาน 
พัฒนางาน และ
ด าเนินการด้วยความภูมิใจ
จนส าเร็จ (ม.6.1,6.2 ) 
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีการวาง
แผนการท างาน และด าเนินการ
จนส าเร็จ 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่รับฟังความ
คิดเห็น และมุ่งพัฒนางานของ
ตนเองด้วยความภาคภูมิใจ  

89 
 
 

89 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

91 
 
 

91 
 
 

1. การจัดกิจกรรมตามความถนัดความ
สนใจ/ชมรม 

1. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
 

2.  เพ่ือให้นักเรียน
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ (ม.6.3) 
 
 
 

2.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีความเป็น   
      ผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
2.2  ร้อยละของนักเรียนที่มีมนุษย    
      สัมพันธ์ และท างานร่วมกับผู้อื่น 
      จนบรรลุผลส าเร็จ 
 

89 
 

89 
 
 

90 
 

90 
 
 

91 
 

91 
 
 

2. การจัดกิจกรรมเนตรนารี  1. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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พันธกิจที่  4  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.7) (พ.4) 
เป้าหมาย  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.7) (พ.4, ป.7)  
ยุทธศาสตร์   8  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ม.7, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6,7) (พ.4, ป.7, ย.9) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนทั้งด้าน
ความรู้  ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ม.7.1) 

1.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียน ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

93 94 95 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
 
 
 
 
 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

งานการ
จัดการเรียน
การสอน 

2. เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน (ม.7.2) 

2.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่วิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลนักเรียนวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

93 94 95 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

งานการ
จัดการเรียน
การสอน 
 

3. เพ่ือให้ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา (ม.7.3) 

3.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

93 94 95 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

งานการ
จัดการเรียน
การสอน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

4. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
(ม.7.4, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 7) 

4.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการใช้
สื่อ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาประยุกต์ในการ
จัดการเรียนรู้ 
 

93 94 95 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
2. แบบบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี 
 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน งานการ
จัดการเรียน
การสอน 

5. เพ่ือให้ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย (ม.7.5) 

5.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการวัด
และประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

93 94 95 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน งานการ
จัดการเรียน
การสอน 

6. เพ่ือให้ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่
นักเรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
(ม.7.6) 

6.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาแก่นักเรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิต 
 

93 94 95 1. บันทึกหลังสอน 
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน งานการ
จัดการเรียน
การสอน 

7. เพ่ือให้ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ี
ตนเองรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน 
(ม.7.7, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 7) 

7.1 ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 1 
เร่ือง 
 

100 100 100 1. วิจัยในช้ันเรียน 1. แผนงานวิจัยในช้ันเรียน งานการ
จัดการเรียน
การสอน 
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พนัธกิจ  5   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถ่ินและมาตรฐานสากล (ม.10) (พ.7) 
เป้าหมาย  8 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน (ม.10) (พ.7, ป.11) 
ยุทธศาสตร์   9  พัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถ่ินและมาตรฐานสากล (ม.10) (พ.7, ป.11, ย.14)  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม ตรงความ
ต้องการ สอดคล้องกับท้องถ่ินและ
มาตรฐานสากล  (ม.10.1-10.2) 

1.1 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรในระดับ
ดีข้ึนไป 

83 84 85  
 

1. แผนงานพัฒนาหลักสูตร  
 
 

งานพัฒนา
หลักสูตร  

2. เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของนักเรียน (ม.10.3) 

1.1 ร้อยละของชมรมที่มีความ
หลากหลาย ตรงกับความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียน 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 

91 
 
 

96 

92 
 
 

97 

93 
 
 

98 

 1. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

3. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง    (ม.10.4) 

3.1 ร้อยละของครูผู้สอนที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง  

87 88 89 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 1. แผนงานการจัดการเรียนการ
สอน 

งานการจัดการ
เรียนการสอน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

4. เพ่ือให้มีนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน  
(ม.10.5) 

4.1  ร้อยละของครูที่มีผลการนิเทศในระดับดีข้ึนไป 
4.2  ร้อยละของครูที่มีการใช้ผลการนิเทศ           
       มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

88 
88 

89 
89 

90 
90 

 1. แผนงานนิเทศการเรียนการ
สอน  
 

แผนงานนิเทศ
การเรียนการ
สอน 

 
 
พันธกิจ  6  พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ม.11) (พ.8) 
เป้าหมาย  9   โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ม.11) (พ.8, ป.12)  
ยุทธศาสตร์   10   จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  (ม.11) (พ.8, ป.12, ย.15) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 256

0 
2561 

1. เพ่ือให้มีการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
นักเรียน (ม.11.2) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยใน
ระดับดีข้ึนไป 

88 
 
 
 

89 
 
 
 

90 
 
 
 

1. การตรวจสุขภาพประจ าปี 
2. แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล 
 
 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

 คลีนิกเซนต์ฟรังฯ 
 

กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

2.  เพ่ือให้ห้องสมุดมีการจัด 
และให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  (ม.11.3) 

2.1 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของห้องทวีปัญญาใน
ระดับดีข้ึนไป 

88 89 90  1.แผนงานพัฒนาห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ 
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พันธกิจ  7  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10) 
เป้าหมาย  10  โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10, ป.14)  
ยุทธศาสตร์   11   ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในโรงเรียนและระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน (ม.13, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 13,14) (พ.10, ป.14, ย.17) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้มีการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
(ม.13.1) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ใช้แหล่งการ
เรียนรู้ภายใน หรือภายนอกโรงเรียน 

93 94 
 
 

95 
 
 

1. การใช้บริการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
2. สถิติการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรม 
ทัศนศึกษา 

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

งานพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียน 
 

2. เพ่ือให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
โรงเรียน ระหว่าง
โรงเรียนกับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เก่ียวข้อง (ม.13.2, สมศ.
ตัวบ่งช้ีที่ 13,14) 

2.1 ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียน
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน/
สังคมในระดับดีข้ึนไป 
 

88 
 
 
 

89 
 
 
 

90 
 
 
 

1. การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกโรงเรียน 
2. บันทึกความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน 

 กิจกรรมสหวิทยาการวันแม่แห่งชาติ 

 กิจกรรมสหวิทยาการวันพ่อแห่งชาติ 
 

งานพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียน 
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ฝ่ายบุคลากร 
 

วิสัยทัศน์ 
บุคลากรมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

 

พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

(ม.7) (พ.4) 

1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.7) (พ.4, ป.7) 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้ได้รับการพัฒนาตรงตามสาย
งาน มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตตารมณ์
ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  (ม.7, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 
5,8,12) (พ.4, ป.7, ย.10) 
 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้น

การมีส่วนร่วม (ม.8-9) (พ.6) 

2. ผู้บริหารปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (ม.8) (พ.6, ป.9) 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและ
กระจายอ านาจ (ม.8, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 10) (พ.6, ป.9, ย.12) 
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พันธกิจที่  1  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.7) (พ.4) 
เป้าหมาย  1  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.7) (พ.4, ป.7)  
ยุทธศาสตร์  1  ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้ได้รับการพัฒนาตรงตามสายงาน มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร   

(ม.7, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 5,8,12) (พ.4, ป.7, ย.10)  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้ครูประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีแก่ 
โรงเรียน (ม.7.8, สมศ.   
ตัวบ่งช้ีที่ 5, 8, 12)  
 

1.1 ร้อยละของครูที่มีการยึดมั่นและปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือใน 
ระดับดีข้ึนไป 

1.2 ร้อยละของครูที่มีการยึดมั่นและปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในระดับดีข้ึนไป 

1.3 ร้อยละของครูที่มีการปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต ทั้งต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคมในระดับดีข้ึนไป 

1.4 ร้อยละของครูที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
ของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

1.5 ร้อยละของครูที่มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
ในระดับดีข้ึนไป 

1.6 ร้อยละของครูที่ร่วมปกป้องและรักษาช่ือ 
เสียงของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

1.7 ร้อยละของครูที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่

92 
 
 

92 
 

92 
 
 

92 
 

92 
 

92 
 

92 

93 
 
 

93 
 

93 
 
 

93 
 

93 
 

93 
 

93 

94 
 
 

94 
 

94 
 
 

94 
 

94 
 

94 
 

94 

1. แฟ้มทะเบียนครู 
2. แฟ้มใบประกอบวิชาชีพครู 
3. แบบบันทึกพฤติกรรมครู 
4. แฟ้มค าสั่ง 
5. แฟ้มสะสมผลงานครู 
6. แฟ้มงานการอบรม/ประชุม/ 
สัมมนา 
 
 
 
 
 
 

1. แผนงานพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนา
บุคลากร 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

ได้รับมอบหมายในระดับดีข้ึนไป 
1.8 ร้อยละของครูที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

1.9 ร้อยละของครูที่พึงพอใจต่อสวัสดิการที่ 
โรงเรียนมอบให้ในระดับดีข้ึนไป 

 
100 

 
 

92 

 
100 

 
 

93 
 

 
100 

 
 

94 

 
 
 
 
2. แผนงานสวัสดิการ

บุคลากร 

 
 
 
 
งานสวัสดิการ
บุคลากร 

2. เพ่ือให้ครูจัดการเรียน
การ สอนตามวิชาท่ีได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ (ม.7.9) 

2.1 ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา 

2.2 ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ 

97 
 

95 

98 
 

96 

99 
 

97 

1. แฟ้มรายงานการสรรหาบุคลากร 
2. แฟ้มอัตราก าลังครู 
3. แบบประเมินแผนการสอน 
4. แบบสรุปผลการนิเทศ 

1. แผนงานสรรหาบุคลากร 
 

งานสรรหา
บุคลากร 

3. เพ่ือให้ครูสร้าง/พัฒนา
สื่อเทคโนโลยีส าหรับใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  
(ม.7.4, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
7,8,12)  

3.1 ร้อยละของครูผู้สอนสร้าง/พัฒนาสื่อเทคโน 
โลยีอย่างน้อย 1 ช้ินต่อปี 

 93 94 95 
 

 1. แผนงานพัฒนาบุคลากร 
 

งานพัฒนา
บุคลากร 
 

4. เพ่ือให้ครูมีทักษะใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร 
(สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 7,8,12) 
 

4.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 

86 87 
 
 

88  1. แผนงานพัฒนาบุคลากร 
 
 

งานพัฒนา
บุคลากร 
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พันธกิจ  2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม (ม.8-9) (พ.6) 
เป้าหมาย  2   ผู้บริหารปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (ม.8) (พ.6, ป.9) 
ยุทธศาสตร์  2   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ (ม.8, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 10) (พ.6, ป.9, ย.12) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารมีการ
ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ (ม.8.4) 

1.1 จ านวนคร้ังข้ันต่ าในการประชุมครู
ประจ าเดือนต่อปีการศึกษาท่ี
ผู้บริหารให้ความรู้เพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

3 3 3 1. รายงานการประชุมครูประจ าเดือน 
2. ค าสั่งงานพัฒนาบุคลากร 

1. แผนงานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนา
บุคลากร 
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 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งผลิตและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสตรีที่สง่างาม มีความเป็นไทย ใส่ใจพลังงานและส่ิงแวดล้อม สังคมและประเทศชาติ   

รวมทั้งสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
 

พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะท่ีดี 
และมีสุนทรียภาพ ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข (ม.1) (พ.1) 

1. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ (ม.
1) (พ.1, ป.1) 

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 4) (พ.1, ป.1, ย.1) 
 

2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพีงประสงค์ (ม.2) (พ.2) 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ (ม.2) (พ.2, ป.2) 

2. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ (ม.2, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 1,4,15) (พ.2, ป.2, ย.3) 

3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 

ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะ

ในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 

3. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6) 

3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  มีภาวะผู้น า  
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (ม.6, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 4) (พ.3, ป.6, ย.7) 
4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้สึกท่ีดีและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (ม.6) 
(พ.3, ป.6, ย.8) 

4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน 

(ม.10) (พ.7) 

4. โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน 
(ม.10) (พ.7, ป.11) 

5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (ม.10) (พ.7, ป.
11, ย.14) 
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พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อม และการบริการท่ี

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

นักเรียน (ม.11) (พ.8) 

5. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม และการ

บริการท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของนักเรียน (ม.11) (พ.8, ป.12) 

6. จัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของนักเรียน  (ม.11, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 6,16) (พ.8, ป.12, ย.15) 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10) 

6. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10, 

ป.14) 

7. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ังภายในโรงเรียน
และระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ม.13, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 13,14) (พ.10, ป.14, 
ย.17) 

7. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน     

(ม.14,ม.14 SPC)  (พ.11) 

7. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน  

(ม.14, ม.14 SPC) (พ.11, ป.15) 

8. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน และ

เอกลักษณ์โรงเรียน (ม.14,ม.14 SPC, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 17,18) (พ.11, ป.15, 

ย.18) 

8. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

(ม.15) (พ.12) 

8. โรงเรียนส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ม.15)             
(พ.12, ป.16) 

9. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (ม.15, สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 20) (พ.12, ป.16, ย.19) 
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พันธกิจ 1  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1) (พ.1) 
เป้าหมาย  1   นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (ม.1) (พ.1, ป.1)  
ยุทธศาสตร์   1   ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 4) (พ.1, ป.1, ย.1) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจ มี
สัมพันธภาพที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
(ม.1.4,1.5, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
4) 
 
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักตนเอง  
เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในตนเอง 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  

1.4 ร้อยละของนักเรียนที่วางตัวและ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
 

93 
 

93 
 

93 
 

93 

94 
 

94 
 

94 
 

94 

95 
 

95 
 

95 
 

95 

1. แบบประเมินความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิตของนักเรียน 
 

1. แผนงานเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 

งานแนะแนว 
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พันธกิจ 2  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พีงประสงค์ (ม.2) (พ.2) 
เป้าหมาย  2   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ม.2) (พ.2, ป.2) 
ยุทธศาสตร์   2   ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ม.2, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 1,4,15) (พ.2, ป.2, ย.3) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร (ม.2.1,  
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1)  
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนคาทอลิกที่
เข้าใจในหลักค าสอน และแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักค าสอนในคริสต์ศาสนา 
 

1.3 ร้อยละของนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจรรมที่จัด
ข้ึนในระดับดีข้ึนไป 

89 
 
 
 

89 
 
 
 

87 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

88 
 
 
 

91 
 
 
 

91 
 
 
 

89 
 
 
 

1. การสดุดีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทุกวันศุกร์ 
2. การบันทึกพฤติกรรมที่
แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในไดอาร่ี 
3. การสอนค าสอนและ
คริสตศาสนา 

1. แผนงานอภิบาล 
 
 
 

2. แผนงานแพร่ธรรม 
 
 
 
3. แผนงานกิจกรรมนักเรียน 
 

งานอภิบาลและ
แพร่ธรรม 
 
 
งานอภิบาลและ
แพร่ธรรม 
 
 
งานกิจกรรม
นักเรียน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
เป็นผู้ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยของส่วนรวม 
(ม.2.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1) 

2.1  ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตน   
      ตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 

93 94 95 1. การประชุมผู้ปกครอง 
2. การพบผู้ปกครองเป็นรายกรณี 
3. การตรวจระเบียบวินัย
ประจ าเดือน 
4. การจัดท าสถิตินักเรียนมาสาย
5. การจัดท าแบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
6. การปฐมนิเทศนักเรียน 
7. การปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

1. แผนงานรักษาระเบียบวินัย 
 

งานปกครอง 
 
 

3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและร่วมสืบสาน
ประเพณีไทย (ม.2.1,     
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1,15)  

3.1  ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออก 
      ถึงความภาคภูมิใจในความเป็น   
      ไทยและร่วมสืบสานประเพณีไทย 

 
 

90 
 
 
 

91 
 
 

92 
 
 
 

1. การร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาคริสต์และพุทธ   

 

1. โครงการส่งเสริมการด ารงชีวิตและค่านิยมที่ดี 

 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

 กิจกรรมการประกวดการจัดพานไหว้
ครู 

 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยร่วมใจ        
ลอยกระทง 

งานกิจกรรม
นักเรียน 

4. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักประหยัด อดออม 
และอยู่อย่างพอเพียง 
(ม.2.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1) 

4.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีการฝาก  
      เงินในธนาคารโรงเรียน 
 

90 
 

91 
 

92 
 

1. สมุดบัญชีธนาคาร 
 

1. โครงการส่งเสริมการด ารงชีวิตและค่านิยมที่ดี 

 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

5. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 (ม.2.2, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1) 

5.1 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

 

90 
 
 

91 
 
 

92 
 
 

1. การบริจาคสาธารณกุศลใน
โอกาสต่าง ๆ 
2. การบริจาคเงินทานประจ า
สัปดาห์ 
3. จัดงานวันครูแห่งชาติ 

1. โครงการส่งเสริมการด ารงชีวิตและค่านิยมที่ดี 

 กิจกรรมไหว้ครู 
 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
 
 
 

6. เพ่ือให้นักเรียนยอมรับ 
เห็นคุณค่า และเข้าร่วม
พิธีกรรมในความเช่ือที่
แตกต่าง (ม.2.3, สมศ.  
ตัวบ่งช้ีที่ 1) 

6.1 ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและ    
     เห็นคุณค่าในพิธีกรรมต่างความ    
     เช่ือ  

89 
 
 

90 
 
 

91 
 
 

 1. แผนงานแพร่ธรรม 
 

งานอภิบาลและ
แพร่ธรรม 

7. เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่า  
และร่วมอนุรักษ์พลังงาน 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ม.2.4, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

2.1 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์
พลังงาน ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับดีข้ึนไป 
 

2.2 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2.3 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนที่เห็นคุณค่าในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

88 
 
 
 
 
 

88 
 
 

88 
 
 

89 
 
 
 
 
 

89 
 
 

89 
 
 

90 
 
 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

1. แผนการสอนบูรณาการตาม
กลุ่มสาระฯ 
2. การให้ความรู้และพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่
เก่ียวข้อง 
3. การใช้บริการอาคารสถานที่ 
4. การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 

1. แผนงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
2. โครงการ S.F. Save  the World 

 กิจกรรมรักษ์พลังงาน 

 กิจกรรมบอกเล่าข่าวรักษ์โลก 

 กิจกรรมประกวดห้องเรียนอนุรักษ์
พลังงาน 

งานอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
งานอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 กิจกรรม Re I Do 

 กิจกรรมถุงผ้าน่าใช้ 

 กิจกรรมเร่ืองดีดีกับ EM 

 กิจกรรมแกะ พับ เก็บ 

 กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง 

 กิจกรรมธนาคารขยะ 
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พันธกิจ 3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 
เป้าหมาย  3   นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6) 
ยุทธศาสตร์   3   ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  มีภาวะผู้น า  และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (ม.6, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 4) (พ.3, ป.6, ย.7) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
วางแผนการท างาน 
พัฒนางาน และ
ด าเนินการด้วยความภูมิใจ
จนส าเร็จ (ม.6.1,6.2 ) 
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีการวาง
แผนการท างาน และด าเนินการ
จนส าเร็จ 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่รับฟังความ
คิดเห็น และมุ่งพัฒนางานของ
ตนเองด้วยความภาคภูมิใจ  

89 
 
 

89 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

91 
 
 

91 
 
 

1. การรณรงค์เร่ืองของประชาธิปไตย 
2. การสรรหาตัวแทนนักเรียนเพ่ือ

รับผิดชอบงานต่าง ๆ 
3. การท างานของสภานักเรียน  

1. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและการท างาน
เป็นหมู่คณะ 

 กิจกรรมสภานักเรียน 

 กิจกรรมกีฬาสี 
 

งานกิจกรรม
นักเรียน 

2.  เพ่ือให้นักเรียน
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้ (ม.6.3) 
 
 
 

2.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีความเป็น   
      ผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
2.2  ร้อยละของนักเรียนที่มีมนุษย    
      สัมพันธ์ และท างานร่วมกับผู้อื่น 
      จนบรรลุผลส าเร็จ 
 

89 
 

89 
 
 

90 
 

90 
 
 

91 
 

91 
 
 

1. การรณรงค์เร่ืองของประชาธิปไตย 
2. การสรรหาตัวแทนนักเรียนเพ่ือ

รับผิดชอบงานต่าง ๆ 
3. การท างานของสภานักเรียน  

1. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและการท างาน
เป็นหมู่คณะ 

 กิจกรรมสภานักเรียน 

 กิจกรรมกีฬาสี 
 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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พันธกิจ 3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะในการคิด ทักษะในการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข (ม.3-6) (พ.3) 
เป้าหมาย  3   นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6) 
ยุทธศาสตร์   4  ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้สึกที่ดีและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (ม.6) (พ.3, ป.6, ย.8) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและเห็นคุณค่าของ
อาชีพสุจริต (ม.6.4) 
 
 
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้สึกที่

ดีต่ออาชีพสุจริต 

1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้

ความเข้าใจในอาชีพสุจริตที่ตนเอง

สนใจ 

 

94 

 
94 
 

95 

 
95 
 

96 

 
96 
 

1. การประเมินผลความต้องการศึกษาต่อของ
นักเรียนช้ัน ป.6/ ม.3/ ม.4 – 6 

2. การส ารวจรายช่ือนักเรียนที่ศึกษาต่อในสถาบัน
อื่น นักเรียนช้ัน ป.6, ม.3 และ ม.6 

3. การบันทึกการให้บริการงานแนะแนว 
4. การประเมินความพึงพอใจในการประกอบ

อาชีพสุจริตของตนเอง 
5. การประ เมินความพึ งพอใจ ในทั กษะการ

วางแผนชีวิตตนเองในอนาคต 
  

1. แผนงานแนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพ 

งานแนะแนว 
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พันธกิจ  4   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธภิาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน (ม.10) (พ.7) 
เป้าหมาย  4 โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน (ม.10) (พ.7, ป.11) 
ยุทธศาสตร์   5   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธภิาพ (ม.10) (พ.7, ป.11, ย.14)  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงนักเรียนทุกคน (ม.10.6) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง       
      การแก้ไข  และส่งต่อการแก้ไขเพ่ือพัฒนา 
      นักเรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 

88 89  90 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาชีวิตของนักเรียน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. ผลสรุปการคัดกรองเพ่ือจ าแนกกลุ่ม
นักเรียน 
4. ระเบียนสะสม 
5. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
6. การเย่ียมบ้านนักเรียน 
 

1. แผนงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

งานแนะแนว 
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พันธกิจ  5  พัฒนาสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน (ม.11) (พ.9)  
เป้าหมาย  5   โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน (ม.11) (พ.9, ป.13)  
ยุทธศาสตร์   6   จัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียน  (ม.11, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6,16) (พ.9, ป.13, ย.16) 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้มีการจัด
โครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
นักเรียน (ม.11.2) 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านความปลอดภัยใน
ระดับดีข้ึนไป 

 

88 
 
 
 
 

89 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

1. แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีดูแล
รักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
 

1. แผนงานสวัสดิการนักเรียน 
 
 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน 
 
 

 
พันธกิจ  6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10) 
เป้าหมาย  6  โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม.13) (พ.10, ป.14)  
ยุทธศาสตร์  7  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในโรงเรียนและระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน (ม.13, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 13,14) (พ.10, ป.14, ย.17) 

วตัถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในโรงเรียน ระหว่าง
โรงเรียนกับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เก่ียวข้อง (ม.13.2, สมศ.ตัว
บ่งช้ีที่ 13,14) 

1.1 ร้อยละของชุมชน/สังคม มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนใน
ระดับดีข้ึนไป 
 
 

 

88 
 
 
 
 

89 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

1. การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กร 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   
2. การจัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล
และสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
 

1. แผนงานสัมพันธ์ชุมชน งานสัมพันธ์
ชุมชน 
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พันธกิจ  7  ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน (ม.14,ม.14 SPC)  (พ.11) 
เป้าหมาย  7   โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน  (ม.14, ม.14 SPC) (พ.11, ป.15) 
ยุทธศาสตร์   8   ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน (ม.14,ม.14 SPC, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 17,18) (พ.11, ป.15, ย.18) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์นักเรียน 
และเอกลักษณ์โรงเรียน 
(ม.14, ม.14 SPC, สมศ.

ตัวบ่งช้ีที่ 17,18) 

 

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สะท้อน

ความเป็นเอกลักษณ์โรงเรียน 

1.2 ร้อยละของบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์โรงเรียน 

1.3 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออกถึงความมี

มารยาทดี 

1.4 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออกถึงความมีเมตตา

กรุณา 

85 
 

85 
 

86 
 

94 
 

87 
 

87 
 

87 
 

95 
 

89 
 

89 
 

88 

 
96 

- การบริจาคเงินทานวันศุกร์ 
- การประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์นักเรียน 
เอกลักษณ์โรงเรียน 
- การสอนจริยศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียน
และเอกลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 

 กิจกรรมงามอย่างสตรีศรี 
เซนต์ฟรังฯ (ตชว.1.3) 

 กิจกรรมดาวเด่นอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ (ตชว.1.3, 1.4) 

งานกิจกรรม
นักเรียน  
 
 
 
 
 
 

2. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
(ม.14 SPC, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
17,18) 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออกถึงความซื่อตรง 

2.2 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออกถึงความเรียบ

ง่าย 

2.3 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออกถึงความขยัน

ทุ่มเท 

 

94 

90 

90 

95 

91 

91 
 

96 

92 

92 

 2. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
คณะฯ 

 กิจกรรมแสงสว่างแห่งธรรม...
น าทางชีวา 

 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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พันธกิจ  8  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ม.15) (พ.12) 
เป้าหมาย  8  โรงเรียนส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ม.15)  (พ.12, ป.16)  
ยุทธศาสตร์  9   ส่งเสริมให้โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ม.15, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 20) (พ.12, ป.16, ย.19) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้บุคลากรและผู้ที่
เก่ียวข้องรู้คุณค่า และร่วม
อนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ม.15, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 20) 
 

2.1 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับดี
ข้ึนไป 

 
2.2 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนทีม่ีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2.3  ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนที่เห็นคุณค่าใน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

88 
 
 
 
 
 

88 
 
 

88 
 
 
 
 
 
 
 

89 
 
 
 
 
 

89 
 
 

89 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 

1. แผนการสอนบูรณาการตาม
กลุ่มสาระฯ 
2. การให้ความรู้และพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่
เก่ียวข้อง 
3. การใช้บริการอาคารสถานที่ 
4. การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 

1. แผนงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
2. โครงการ S.F. Save  the World 

 กิจกรรมรักษ์พลังงาน 

 กิจกรรมบอกเล่าข่าวรักษ์โลก 

 กิจกรรมประกวดห้องเรียนอนุรักษ์
พลังงาน 

 กิจกรรม Re I Do 

 กิจกรรมถุงผ้าน่าใช้ 

 กิจกรรมเร่ืองดีดีกับ EM 

 กิจกรรมแกะ พับ เก็บ 

 กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง 

 กิจกรรมธนาคารขยะ 

  

งานอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
งานอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 



 

- 105 -                        แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

 
วิสัยทัศน์ 

 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ มีส่ิงอ านวยความสะดวก  
ที่พร้อมใช้งาน และเพียงพอกับความต้องการ 

 
พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ 

และบริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

(ม.11) (พ.8) 

1. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี

ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ม.11) (พ.8, ป.

12) 

1. จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และการ
บริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  (ม.11, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 6,16) (พ.8, ป.12, ย.15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
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พันธกิจ  1  พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ม.11) (พ.8) 
เป้าหมาย  1  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ม.11) (พ.8, ป.12)  
ยุทธศาสตร์  1   จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  (ม.11, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6,16) (พ.8, ป.12, ย.15) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคาร
สถานที่ สะอาด ปลอดภัย 
มีบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน  (ม.11.1, สมศ.
ตัวบ่งช้ีที่ 6,16) 

1.1 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ และ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ในระดับดีข้ึนไป 
 

1.2 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของห้อง
วัสดุครุภัณฑ์ในระดับดีข้ึนไป 
 

1.3 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของงาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีในระดับดีข้ึน
ไป 

88 
 
 
 
 

88 
 
 
 

88 
 
 
 
 

89 
 
 
 
 

89 
 
 
 

89 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

1. แบบบันทึกการใช้อาคารสถานที่ 
2. แบบบันทึกและรายงาน 
การแจ้งซ่อม 
3. แบบส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

1. แผนงานอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
2. แผนงานวัสดุครุภัณฑ์ 
 

 
 

3.  แผนงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  
 
 
 

งานอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
งานวัสดุครุภัณฑ์ 
 
 
 
งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี 
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วิสัยทัศน์ 
ตรวจประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสพฐ. , สมศ. และคณะฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน 

 
พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  (ม.12) (พ.9) 

1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง (ม.12) (พ.9, ป.13) 

1. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตามกฏกระทรวงท้ัง 8 ข้อ  (ม.12, สม
ศ.ตัวบ่งช้ีท่ี 10) (พ.9, ป.13, ย.16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
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พันธกิจ  1   พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (ม.12) (พ.9) 
เป้าหมาย  1   โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ม.12) (พ.9, ป.13)  
ยุทธศาสตร์   1  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามกฏกระทรวงทั้ง 8 ข้อ  (ม.12, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10) (พ.9, ป.13, ย.16) 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 

1. เพ่ือให้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.12.1) 

1.1 จ านวนคร้ังของโรงเรียนที่มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง
ประกาศใช้ 

1 1 1  1.แผนงานประกันคุณภาพภายใน งานประกัน
คุณภาพภายใน 

2. เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน (ม.12.3, สมศ.
ตัวบ่งช้ีที่ 10) 

2.1 ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการจัดระบบสารสนเทศ
โรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 
 

87 88 89 ผลการประเมินความพึงพอใจ 1.แผนงานสารสนเทศ งานสารสนเทศ 

3. เพ่ือให้มีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน (ม.12.4) 

3.1 จ านวนมาตรฐานที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

13 14 15 บันทึกการตรวจประกันคุณภาพ
ภายใน 

1.แผนงานประกันคุณภาพภายใน งานประกัน
คุณภาพภายใน 

4. เพ่ือให้มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
(ม.12.5) 

4.1 จ านวนฝ่ายที่มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

6 6 6  1. แผนงานประกันคุณภาพภายใน งานประกัน
คุณภาพภายใน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 

5. เพ่ือให้มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน (ม.
12.6) 

5.1 จ านวนคร้ังต่อปีการศึกษาของการ
จัดท ารายงานประเมินตนเอง 

1 1 1 รายงานประเมินตนเอง 1. แผนงานประกันคุณภาพภายใน งานประกัน
คุณภาพภายใน 
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บทที่ 5 บทบาทหน้าทีข่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
  
  การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
นั้น เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายภายในโรงเรียน และบุคลากรขององค์กรอื่น ๆ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทหน้าท่ี
ดังต่อไปนี้ 
 1. บุคลากรภายในโรงเรียน  
  1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง เขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความต้องการจ าเป็น อย่างเป็น
ระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของโรงเรียนร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
   2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

3) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางความร่วมมือของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
   5) ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
   6) สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมท้ังการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   7) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   8) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 
  1.2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

1) สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความต้องการจ าเป็น 
นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน  
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   2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของโรงเรียน ร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมท้ังก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
   3) ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   
 2. บุคลากรอื่นที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
  2.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
   1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การ
สนับสนุนจากชุมชน คุณภาพนักเรียนและการศึกษาต่อ 

2) ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
   3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของโรงเรียน 
  2.2 ผู้ปกครอง นักเรียน มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
   1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้ปกครองและนักเรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการศึกษาต่อ 
   2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของ
โรงเรียนกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
  3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   4) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีต่อไป 
  2.3 หน่วยงาน/องค์กรภายนอกและชุมชน มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
   1) น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการศึกษาต่อ 
   2) ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   4) ร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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  5) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีต่อไป 
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บทที่ 6 ตารางงบประมาณ 
 

 การวางแผนการจัดงบประมาณการของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มีรายละเอียดของ
งบประมาณแผนงาน และโครงการ จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน 6 ฝ่ายดังนี้ 
 
1. ฝ่ายบริหารจัดการ   ประกอบด้วย  5 แผนงาน ดังนี ้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณรายปี (บาท) 

2559 2560 2561 
1. แผนงานบริหารท่ัวไป 1,377,000 1,445,850 1,518,143 

2. แผนงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 5,000 5,250 5,513 

3. แผนงานส ารวจความพึงพอใจต่อการ
บริหารงาน 

2,000 2,100 2,205 

4. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

21,000 22,050 23,153 

5. แผนงานธุรการและสารบรรณ 3,000 3,150 3,308 

6. แผนงานประชาสัมพันธ์ 50,000 52,500 55,125 

7. แผนงานการเงินและการบัญชี 60,000 63,000 66,150 

รวม 1,518,000 1,593,900 1,673,595 

 
 
 
2. ฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย   8  แผนงาน  8  โครงการ  ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณรายปี (บาท) 

2559 2560 2561 
1. แผนงานพัฒนาหลักสูตร 175,000 183,750 192,938 
2. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 516,000 541,800 568,890 
3. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,075,000 1,128,750 1,185,188 
4. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน 5,000 5,250 5,513 
5. แผนงานวิจัยในช้ันเรียน 70,000 73,500 77,175 
6. แผนงานทะเบียน-วัดผล 142,000 149,100 156,555 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณรายปี (บาท) 

2559 2560 2561 
7. แผนงานพัฒนาห้องสมุด 230,000 241,500 253,575 
8. แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 900,000 945,000 992,250 
9. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 135,000 141,750 148,838 
10. โครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 1,021,500 1,072,575 1,126,204 

11. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 22,000 23,100 24,255 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ภาษาสากลเพื่อการส่ือสาร 

11,000 11,550 12,128 

13. โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถด้านวิชาการ 

345,500 362,775 380,914 

14. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8,500 8,925 9,371 

15. โคงการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

80,000 84,000 88,200 

16. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

569,000 597,450 627,323 

รวม 5,305,500 5,570,775 5,849,314 
 
 
 
3. ฝ่ายบุคลากร  ประกอบด้วย 3  แผนงาน  ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณรายปี (บาท) 

2559 2560 2561 
1. แผนงานสรรหาบุคลากร 1,000 1,050 1,103 
2. แผนงานพัฒนาบุคลากร 1,200,000 1,260,000 1,323,000 
3. แผนงานสวัสดิการบุคลากร 5,880,000 6,174,000 6,482,700 

รวม 7,081,000 7,435,050 7,806,803 
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4. ฝ่ายกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย  10  แผนงาน 5 โครงการ    ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณรายปี (บาท) 

2559 2560 2561 
1. แผนงานรักษาระเบียบวินัย 1,097,000 1,151,850 1,209,443 

2. แผนงานกิจกรรมนักเรียน 120,000 126,000 132,300 

3. แผนงานแนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ 

165,000 173,250 181,913 

4. แผนงานเสริมสร้างทักษะชีวิต 50,000 52,500 55,125 

5. แผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 25,000 26,250 27,563 

6. แผนงานสัมพันธ์ชุมชน 122,000 128,100 134,505 

6. แผนงานอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 

1,000 1,050 1,103 

7. แผนงานอภิบาล 138,000 144,900 152,145 

8. แผนงานแพร่ธรรม 275,000 288,750 303,188 

9. แผนงานสวัสดิการนักเรียน 2,000 2,100 2,205 

10. โครงการส่งเสริมการด ารงชีวิตและ
ค่านิยมท่ีดี 

128,000 134,400 141,120 

11. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและการ
ท างานเป็นหมู่คณะ 

1,452,500 1,525,125 1,601,381 

12. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียน
และเอกลักษณ์โรงเรียน 

15,500 16,275 17,089 

13. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ 63,000 66,150 69,458 

14. โครงการ S.F. Save  the World 59,000 61,950 65,048 

รวม 3,713,000 3,898,650 4,093,583 
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5. ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  3  แผนงาน  ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณรายปี (บาท) 

2559 2560 2561 
1. แผนงานอาคารสถานท่ี 60,000 63,000 66,150 

2. แผนงานวัสดุครุภัณฑ์ ใช้งบกลาง ใช้งบกลาง ใช้งบกลาง 

3. แผนงานพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 50,000 52,500 55,125 

รวม 110,000 115,500 121,275 
 
 
 

5. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ  ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี ้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณรายปี (บาท) 

2559 2560 2561 
1. แผนงานประกันคุณภาพภายใน 35,000 36,750 38,588 
2. แผนงานสารสนเทศ 2,000 2,100 2,205 

รวม 37,000 38,850 40,793 
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บทที่ 7 การก ากับ ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผล 
  
 โรงเรียนมีการด าเนินงานในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี ้
1. การก ากับ ติดตาม 
 1.1  มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารภายในโรงรียนทุกวันจันทร์ โดยผู้รับผิดชอบกิจกรรมจะ
รายงานผลการจัดกิจกรรม หรือมีการก ากับติดตามการด าเนินงานต่าง ๆ โดยหัวหน้าฝ่ายหรือผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
 1.2  งานนโยบายและแผน จะมีการก ากับติดตามโดยประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย มีการบันทึกแบบ
ติดตามงานเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยจะให้สรุปผลการด าเนินงานให้เสร็จส้ินภายใน 2 สัปดาห์หลังจัด
กิจกรรม/โครงการ 

1.3  มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในโรงรียนภาคเรียนละ 1 ครั้งอย่างสม่ าเสมอ 
1.4 มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
2. การประเมินผลระดับฝ่าย 
 แต่ละฝ่ายจะมีการประชุมหารือ และมีการรวบรวมผลการประเมินการด าเนินงานภายในฝ่ายโดย
หัวหน้าฝ่ายเพื่อประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในรอบปีการศึกษา 
 
3. การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 

งานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารจัดการจะมีการประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ในการรวบรวม
และส่งผลการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีแต่ละฝ่ายด าเนินการในรอบปีการศึกษา บันทึกลงในแบบสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
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ภาคผนวก 
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คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

ปีการศึกษา 2559 – 2561 

นางสาวบุษบา    ชูวิรัช    ประธานอ านวยการ 

  นางสาววิจิตร์  สิริพูนหัตถกิจ   กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  กองกิจ    กรรมการ 
นางนพัสร  เพลิดโฉม   กรรมการ 
นายกุลพงษ์  อจลพงศ์   กรรมการ 

  นางสาววิไลพร  คูรัตนสุวรรณ   กรรมการ 
นางสุธีรา  จินตไพจิตร   กรรมการ 
นางสาวอรอนงค์  บูรณ์เจริญ   กรรมการ 

  นางสาวเพียงเพ็ญ  สันหพงศ์   กรรมการ 
นางสาวจิราวดี     ศรีนพคุณ   กรรมการ 

  นางคริษฐา  ไชยสุริยานุฑิต   กรรมการ 
นางฐานมญ  มะณี    กรรมการ 
นายเมธี   จันทร์ทอง   กรรมการ 
นางสาวสนธิภา  แก้วสนิท   กรรมการ 
นายพงษ์ชัย     พลถาวร    กรรมการ 
นางสาวสุทธิรัตน์  จูจรูญ    กรรมการ 
นางมณฑนา     ตรีสรานุวัฒนา   กรรมการ 

  นางสาวขนิษฐา  พรมเล็ก    กรรมการ 
นางปริน   จินตพยุงกุล   กรรมการ 
นางสาวสุวรรณี  โชติสกุลบุญฑวิไล  กรรมการ 
นางจันทร์ค า  ยาสาไชย   กรรมการ 
นางสาววนิดา  บรรดิษฐ์   กรรมการ 

  นางสาวเขมกร  บุญทวีสกุล   กรรมการ 
  นางยินดี    วงศ์พัฒนกุล   กรรมการ 

นางปรียานุช  แสงมหาชัย   กรรมการ 
นางสาวจิรัฐติพร  สุวรรณประดิษฐ์   กรรมการ 
นางสาวศรา  หรูจิตตวิวัฒน์   กรรมการ 

  นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล                  กรรมการและเลขานุการ 
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 
ฝ่ายบริหาร

จัดการ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียน

การสอน 

ฝ่าย
มาตรฐาน
คุณภาพ 

หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม 

1. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ (ม.1)  
(พ.1, ป.1) 

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข (ม.1, สมศ.
ตัวบ่งช้ีที่ 4) (พ.1, ป.1, ย.1) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  (ม.1.1) 

            

2. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (ม.1.2, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

            

3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรคภัยและอุบัติเหตุ (ม.1.3, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

            

4. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ มีสัมพันธภาพที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
(ม.1.4,1.5, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

            

2. ส่งเสริมนักเรียนในการสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ (ม.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 16) 
(พ.1, ป.1, ย.2) 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ (ม.1.6, สมศ.ตัวบ่งช้ี
ที่ 16) 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 
ฝ่ายบริหาร

จัดการ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียน

การสอน 

ฝ่าย
มาตรฐาน
คุณภาพ 

หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม 

2. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ (ม.2) (พ.2, ป.2) 

3. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ (ม.2, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
1,4,15)  
(พ.2, ป.2, ย.3) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร (ม.2.1, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1) 

            

2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยของส่วนรวม (ม.2.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
1) 

            

3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาค ภูมิใจใน
ความเป็นไทยและร่วมสืบสานประเพณีไทย (ม.
2.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1,15)  

            

4. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม 
และอยู่อย่างพอเพียง (ม.2.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1) 

            

5. เพ่ือให้นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 (ม.2.2, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 1) 

            

6. เพ่ือให้นักเรียนยอมรับ เห็นคุณค่า และเข้าร่วม
พิธีกรรมในความเช่ือที่แตกต่าง (ม.2.3,    สมศ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 1) 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 
ฝ่ายบริหาร

จัดการ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียน

การสอน 

ฝ่าย
มาตรฐาน
คุณภาพ 

หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม 

  7. เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่า  
และร่วมอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(ม.2.4, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

            

3. นักเรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง (ม.3) (พ.3, ป.3) 
 

4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง (ม.3, สมศ.ตัว
บ่งช้ีที่ 4) (พ.3 ป.3, ย.4) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว  (ม.3.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

            

2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และต้ังค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
(ม.3.2, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

            

3. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง
กัน (ม.3.3, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 4) 

            

4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และเสนอผลงาน (ม.3.4) 

            

4. นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล (ม.4) (พ.3, ป.4) 

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (ม.4, สมศ.
ตัวบ่งช้ีที่ 3) (พ.3, ป.4, ย.5) 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเร่ือง
ที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง (ม.4.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 3) 

            

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาของตนเองอย่างมีเหตุผล (ม.4.2, ม.4.3, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 3) 
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  3. เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (ม.4.4,สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
3) 

            

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ  (ม.4.1-4.4, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 3) 

            

5. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร (ม.5)  
(พ.3, ป.5) 

6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร (ม.5, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 2,3,5) 
(พ.3, ป.5, ย.6) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด (ม.
5.1) 

            

2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด (ม.5.2) 

            

3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด (ม.5.3, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
3) 

            

4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.5.4, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 2,5) 
 

            



 

                        - 124 -                                                                           แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 
ฝ่ายบริหาร

จัดการ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียน

การสอน 

ฝ่าย
มาตรฐาน
คุณภาพ 

หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม 

6. นักเรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (ม.6) (พ.
3, ป.6) 

7. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการ
ท างาน  มีภาวะผู้น า  และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (ม.6, สมศ.ตัว
บ่งช้ีที่ 4) (พ.3, ป.6, ย.7) 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวางแผนการท างาน 
พัฒนางาน และด าเนินการด้วยความภูมิใจจน
ส าเร็จ (ม.6.1,6.2 ) 

            

2.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
(ม.6.3) 

            

8. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้สึกที่ดี
และเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (ม.6) 
(พ.3, ป.6, ย.8) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต (ม.6.4) 

            

7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล (ม.7) (พ.4, ป.
7) 

9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ม.7, สมศ.ตัว
บ่งช้ีที่ 6,7) (พ.4, ป.7, ย.9) 

1. เพ่ือให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ม.7.1) 

            

2. เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน (ม.7.2) 

            

3. เพ่ือให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา (ม.7.3) 

            

4. เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรยีนรู ้ (ม.7.4, สมศ.ตวับ่งชี้ที ่7) 
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  5. เพ่ือให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย (ม.7.5) 

            

6. เพ่ือให้ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (ม.7.6) 

            

7. เพ่ือให้ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน (ม.7.7, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 7) 

            

10. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้ได้รับ
การพัฒนาตรงตามสายงาน มี
คุณลักษณะตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและจิตตามรมณ์ของคณะ
ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.7, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 5,8,12) (พ.4, ป.7, 
ย.10) 

1. เพ่ือให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีแก่โรงเรียน (ม.7.8, สมศ.ตัว
บ่งช้ีที่ 5, 8, 12)  

            

2. เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ (ม.7.9) 

            

3. เพ่ือให้ครูสร้าง/พัฒนาสื่อเทคโนโลยีส าหรับใช้
ในการจัดการเรียนรู้ (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 7,8,12)  

            

4. เพ่ือให้ครูมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 7,8,12) 
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8. โรงเรียนมีแผนบริหารความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบ (ม.8) 
(พ.5, ป.8) 

11. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (ม.8, สม
ศ.ตัวบ่งช้ีที่ 11) (พ.5, ป.8, ย.11) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ (ม.8.1-8.3, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 11) 

            

9. ผู้บริหารปฎิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล (ม.8) (พ.6, ป.9) 

12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและกระจาย
อ านาจ (ม.8, สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10) 
(พ.6, ป.9, ย.12) 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น า และ
ความคิดเร่ิมในการบริหารงาน (ม.8.1) 

            

2. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้หลักการมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ (ม.8.2) 

            

3. เพ่ือให้ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (ม.
8.3) 

            

4. เพ่ือให้ผู้บริหารมีการส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
(ม.8.4) 

            

5.  เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา (ม.8.5) 

            

6. เพ่ือให้ผู้บริหารแนะน า ให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา (ม.8.6) 
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10. คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ (ม.9)  
(พ.6, ป.10) 

13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ (ม.9, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
9) (พ.6, ป.10, ย.13) 

1. เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน รู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  (ม.9.1) 

            

2. เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย (ม.9.2) 

            

3.  เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโรงเรียน (ม.9.3) 

            

11. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน (ม.10) (พ.7, ป.
11) 

14. พัฒนาการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถ่ิน
และมาตรฐานสากล (ม.10) (พ.7, ป.
11, ย.14) 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสม ตรงความต้องการ สอดคล้องกับ
ท้องถ่ินและมาตรฐานสากล  (ม.10.1-10.2) 

            

2. เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน (ม.10.3) 

            

3. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  (ม.10.4) 

            

4. เพ่ือให้มีนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน (ม.10.5) 
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หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม 

  5. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน 
(ม.10.6) 

            

12. โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อม และการบริการ
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ (ม.11) ) (พ.8, ป.
12) 

15. จัดสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริการ
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ (ม.11, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
6,16) (พ.8, ป.12, ย.15) 
 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สะอาด 
ปลอดภัย มีบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับนักเรียน (ม.11.1, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 
6,16) 

            

2. เพ่ือให้มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน 
(ม.11.2) 

            

3.  เพ่ือให้ห้องสมุดมีการจัด และให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
(ม.11.3) 

            

13. โรงเรียนมีการประกัน
คุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง (ม.12) (พ.9, ป.
13) 

16. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามกฎกระทรวงทั้ง 8 
ข้อ (ม.12, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 10) (พ.9, 
ป.13, ย.16) 

1. เพ่ือให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.12.1) 

            

2. เพ่ือให้มีการด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน (ม.12.2) 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 
ฝ่ายบริหาร

จัดการ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียน

การสอน 

ฝ่าย
มาตรฐาน
คุณภาพ 

หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม 

  3. เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน (ม.12.3, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 10) 

            

4. เพ่ือให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน (ม.12.4) 

            

5. เพ่ือให้มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  (ม.12.5) 

            

6. เพ่ือให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ม.12.6) 

            

14. โรงเรียนมีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(ม.13) (พ.10, ป.14)  

17. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายใน
โรงเรียน และระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน (ม.13, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 13,14) 
(พ.10, ป.14, ย.17) 

1. เพ่ือให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน (ม.13.1) 

            

2. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนกับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (ม.13.2, 
สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 13,14) 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 
ฝ่ายบริหาร

จัดการ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียน

การสอน 

ฝ่าย
มาตรฐาน
คุณภาพ 

หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม หลัก ร่วม 

15. โรงเรียนส่งเสริมใหน้ักเรยีนมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
นักเรยีน และเอกลักษณ์โรงเรียน

(ม.14, ม.14 SPC) (พ.11, ป.15) 

18. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักเรียน 
และเอกลักษณ์โรงเรยีน (ม.14, ม.14 

SPC, สมศ.ตวับ่งชี้ที ่17,18) (พ.11, 
ป.15, ย.18) 

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรยีนมคีุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์นักเรยีน และเอกลักษณ์โรงเรียนม.
14 SPC, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 17,18) 
 

            

2. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะ 
(ม.14 SPC, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 17,18) 

            

16. โรงเรียนส่งเสริมให้มี
โครงการ/กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ม.15) (พ.12, ป.
16) 

19. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีโครงการ/
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (ม.15, สมศ.ตัวบ่งช้ี
ที่ 20) (พ.12, ป.16, ย.19) 

1. เพ่ือให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องรู้คุณค่า และ
ร่วมอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ม.15, สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 20) 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 


