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บทท่ี 1 บทนํา 
 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาสถานศกึษา 

1.เพื่อใหเปนแผนแมบทและแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
2.เพื่อใหทกุฝายทีเ่กี่ยวของในการจัดการศกึษาไดรับรูทิศทาง เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3.เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม และการรวมคิดรวมทําระหวางสถานศึกษา ผูปกครองชุมชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของในการจดัการศึกษา 
4. เพื่อเปนหลักประกนัในการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 

ขั้นตอน วิธีการ / กิจกรรม ผลสําเร็จ 
1. เตรียมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาสถานศกึษา 

1. จัดตัง้คณะทําแผน 
-ทําความเขาใจในบทบาทหนาที ่
-ประสานความรวมมือทางวิชาการ 
-วางแผนการทํางานของคณะทํางาน 

1.คณะกรรมการจัดทําแผนที่เปน
ผูแทนจากทุกฝายที่เกี่ยวของมี
ความรูในการจัดการศึกษา มีทักษะ
การจัดเปนที่ยอมรับ 
2.การประสานงานกับตนสังกดัเพื่อ
รับความชวยเหลือทาง วิชาการ 
  - แผนการดําเนินงานจัดทําแผน 
คณะอนุกรรมการที่มีความสามารถ
เฉพาะดาน 

2. ประเมินความ
ตองการและความ
จําเปนของสถานศกึษา 

1.ทําความเขาใจวิสัยทัศน พนัธกจิ 
และเปาหมายของสถานศึกษา 
2.จัดทําภาพรวมของสถานศึกษา 
3.สํารวจความตองการดานการศึกษา
ของผูเรียน 
4.วิเคราะหขอมูลความตองการดาน
การศึกษาของผูเรียนและ 

1.วิสัยทัศน พันธกิจ ของสถานศึกษา 
2.ขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชใน
การตัดสินใจได 

 ภาพรวมของสถานศึกษา 
 ความตองการของผูเรียน 

จุดแข็ง จุดออน ของแตละกลุมสาระ
การเรียนรู1.วิสัยทัศน พนัธกิจ ของ
สถานศึกษา 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา โรงเรียนซางตาครูสศึกษา พ.ศ. 2557-2561   ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                                                                        
2 
 

2.ขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชใน 
 

ขั้นตอน วิธีการ / กิจกรรม ผลสําเร็จ 
  การตัดสินใจได 

 ภาพรวมของสถานศึกษา 
 ความตองการของผูเรียน 

จุดแข็ง จุดออน ของแตละกลุมสาระ
การเรียนรู 

3. วิเคราะหปญหา 
สาเหตุและพิจารณา
แนวทางแกไขตาม
ประเด็นสําคัญการ
พัฒนา 

1.ทบทวนประเด็นสําคญัการพัฒนา 
2.ตัดสินใจเลือกประเด็นที่จะ 
ดําเนินการ 
3.เขียนเปาหมายการพัฒนา 
4.เขียนยทุธศาสตรการพัฒนา 

ไดประเด็นสําคญัที่คดัเลือกมา 
ดําเนินการและสรุปมาเขียน 

 เปาหมาย 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา 

4. กําหนดแผนปฏบิัติ
การรายป 

1.กําหนดแผนปฏิบตัิการรายป 
2.ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหวาง
เปาหมายกับแผนปฏิบัติการรายป 

โครงรางแผนปฏิบัติการรายป มี
รายละเอียด ประกอบดวย 

 วัตถุประสงค (เปาหมาย
การพัฒนา) 

 ยุทธศาสตร 
 กิจกรรม 
 ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม 
 ระยะเวลาเร่ิมตนถึง

ระยะเวลา แลวเสร็จ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการ

ประเมิน 
 งบประมาณ 

5. เขียนแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศกึษา 

1.แบงหนาที่ความรับผิดชอบในการ
เขียนตามความถนัดหรือตาม
อนุกรรมการที่ไดรับมอบหมาย2.
ตรวจสอบความถูกตองและความ
สอดคลอง 

ไดแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
(รายป) ที่มีวัตถุประสงคยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติการทีช่ัดเจน สนองตอบ
การแกปญหาของสถานศึกษาความ
ตองการของชุมชนทั้งในระยะยาว 
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1. จัดพิมพ/ ประชาพิจารณ (เปาหมาย) และระยะส้ัน (รายป) 
 

 

ขั้นตอน วิธีการ / กิจกรรม ผลสําเร็จ 
  และสอดรับกับวิสัยทศัน พันธกิจ

สามารถประเมินความกาวหนาตาม
มาตรฐานการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพืน้ฐานได 

6. นําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศกึษาสู
การปฏิบตั ิ

1.สรางการยอมรับ 
2.มอบหมายการปฏิบัติงานอยางเปน
ทางการ 
3.ทําความเขาใจแผน (โดยผูปฏิบัติ) 

มีแผนการปฏิบัติตามแผนอยาง 
จริงจัง เต็มใจเปนแผนของเรา 

 
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซางตาครูสศึกษาปการศึกษา 2557-2561

ดําเนินการโดยคํานึงถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผานมาและบริบทของสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพล
ตอการศึกษาทั้งดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการปกครองส่ิงแวดลอมและพลังงานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติการปฏิรูปในทศวรรษที่สองมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาและแผนยุทธศาสตรของฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสังคมอาเซียนและสังคมโลกเปนแนวทางในการกําหนด 
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จะดําเนินไปสูเปาหมายที่กําหนดโดยมีการศึกษาเอกสาร
ตางๆเพื่อใช เปนกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดังตอไปนี้ 
1. รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 2555-2559 
3. แผนการศึกษาชาติพ.ศ. 2552-2559 
4. กรอบทิศทางพัฒนาการศึกษาชาติ 2554-2559 
5. มาตรฐานวิชาชีพครู 
6. พ.ร.บ. การศึกษาฉบับแกไขเพิ่มเติมพ.ศ.2545 
7. พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนพ.ศ.2551 
8. แผนยุทธศาสตรของฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ 
9. การปฏิรูปการศึกษาพ.ศ. 2552-2561 
10. สมศ. รอบ 3 พ.ศ. 2554-2558 และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) 
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11. ความคาดหวังของผูปกครองและชุมชน(แบบสอบถาม) 
12. นโยบายของฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
13. แนวทางการจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
14. บุคคลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
15. การวิเคราะห SWOT การดาเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
16. การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งภายในและภายนอก 
17. นโยบายโรงเรียน 
18. การเปดประชาคมอาเซียน (ASEAN : Association of Southeast Asian Nations) 
19. ขอมูลการรับนักเรียนปจจุบันและอนาคต 
20. ขอมูลอัตรากาลังของโรงเรียนปจจุบันและอนาคต 
21. ขอมูลการแนวโนมการใชงบประมาณปจจุบันและอนาคต 
22. อัตลักษณโรงเรียนคาทอลิกและเอกลักษณโรงเรียน 

คณะกรรมการจัดทําแผนไดศึกษาเอกสารกรอบแนวคิดและวิเคราะหออกมาเปนประเด็นสําคัญ
ตางๆเพื่อนาไปสู การกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจเปาหมายและยุทธศาสตรของสถานศึกษาเปนทิศทางในการ
ดําเนินงานเพื่อการบรรลุเปาหมายที่กําหนดโดยจัดทําเปนตารางเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธระหวาง
กรอบแนวคิดกับประเด็นสําคัญที่จะนาไปสูการกําหนดยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา โรงเรียนซางตาครูสศึกษา พ.ศ. 2557-2561   ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                                                                        
5 
 

 

ตารางวิเคราะหกรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

                  
                       ประเด็น 
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1. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550                     
2.แผนพัฒนาเศรษฐกจิ ฉบบัท่ี 11 
พ.ศ. 2555 - 2559 

                    

3.แผนการศกึษาชาติ พ.ศ.2552-2559                     

4.แผนพัฒนาการศกึษาชาติ พ.ศ.2554-
2559 

                    

5.มาตรฐานวิชาชีพคร ู                     
6.พ.ร.บ.การศึกษาแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2545 

                    

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

8.แผนยุทธศาสตรฝายการศกึษาฯ                     

9.การปฏิรปูการศึกษา พ.ศ.2552-2561                     

10. สมศ.รอบ 3และราง สมศ. รอบ 4                     

11.ความคาดหวังของผูปกครองและ
ชุมชน 

                    

12.ปรชัญาการศึกษาคาทอลิก                     

13.บุคคลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล                     
14.มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและ 
EDBA 

                    

15.การวิเคราะห SWOT การดําเนินงาน
ตามแผนพฒันาโรงเรียน 

                    

16.การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 

                    

17.นโยบายโรงเรียน                     

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

                    

19. ขอมลูการรบันักเรียนปจจบุันและ
อนาคต 

                    

20. ขอมลูอัตรากาลังของโรงเรียนปจจุบัน
และอนาคต 

                    

21. ขอมลูการแนวโนมการใชงบประมาณ
ปจจบุันและอนาคต 
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22. อัตลักษณโรงเรียนคาทอลกิและ
เอกลักษณโรงเรียน 

                    

 

บทท่ี 2 ขอมูลท่ัวไป 
1. ประวัติโรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

  
  พระศาสนจักรเมืองไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชน ซึ่งเปนกําลังของประเทศเพราะ
หากเยาวชนมีความรูมากเทาไรประเทศชาติก็จะเจริญมากข้ึนเทานั้น คุณพอ อังแซลมเสงี่ยม รวมสมุห     
จึงไดริเร่ิมกอตั้งโรงเรียนซางตาครูสศึกษา เม่ือวันที่   2 พฤศจิกายน 2497 เปนอาคารไม  2 ชั้น  1 หลัง  มี                
6 หองเรียน  สรางบนเนื้อที่ 2 ไร  328ตารางวา การกอสรางแลวเสร็จเม่ือวันที่   15  กุมภาพันธ   2498 ใช
เวลาสราง  4 เดือน   เปดทําการสอนวันที่   17 พฤษภาคม  2498 โดยมีนางลมัย   รัตนไพบูลย เปน
ผูจัดการและครูใหญ  จํานวนนักเรียนเร่ิมแรก  258 คน 
 
พ.ศ.  2501 คุณพออังแซลม   เสงี่ยม     รวมสมุห ไดแตงตั้ง นางสาวสุนิตย   โรจนรัตน  เปนผูจัดการ

และนางสาวอัมพร    กาญจนราช  ดํารงตําแหนง  ครูใหญ  แทน นางลมัย   รัตนไพบูลย  
และไดขยายชัน้เรียนถึงมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ. 2503 ขยายหองเรียนเพิ่ม  4 หอง  และขอรับนักเรียนเพิ่มเปน   620 คน 
พ.ศ. 2504 ขยายหองเรียนเปน  18 หองเรียน  มีครู  22 คน  นักเรียน  694 คน 
พ.ศ. 2505 ขยายหองเรียนเปน  20 หองเรียน  มีนักเรียนเพิ่มเปน   860 คน 
พ.ศ. 2506 ขยายหองเรียนเปน  22 หองเรียน 
พ.ศ. 2507 ขยายหองเรียนเปน  27 หองเรียน  กอสรางอาคารคอนกรีต   3 ชั้น  1 หลัง 
พ.ศ. 2511 คุณพอ อังแซลม  เสงีย่มรวมสมุห     ถึงแกมรณภาพ  คุณพอยวง บุญเลิศ      

เกตุพัตร   ดํารงตําแหนง ผูจดัการ และอนุมัตใิหสรางอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  1  หลัง 
พ.ศ. 2512 ขยายหองเรียนเปน  32  หองเรียน 
พ.ศ. 2513 คุณพอซีลวีโน สนัดวิจิตรวงศ     ดํารงตําแหนงผูจัดการ 
พ.ศ. 2515 คุณพอยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค    มารับตําแหนงเจาอาวาสวัดซางตาครูส 
พ.ศ. 2516 คุณพอปอล  ถาวร    กิจสกุล รับมอบตําแหนงจากคุณพอยอแซฟ สังวาลย 

ศุระศรางค 
พ.ศ. 2518 แตงตั้งนางสาวบุญเรือน   เอ่ียมวนานนทชัย  ดํารงตําแหนง ครูใหญแทนนางสาวอัมพร  

กาญจนราช 
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พ.ศ. 2519 แตงตั้งนางจงจิตต   ชีพเปนสุข   ดํารงตําแหนง ครูใหญแทนนางสาวบุญเรือน   
เอ่ียมวนานนทชัย 

พ.ศ. 2520 นางจงจิตต         ชีพเปนสุข    ขอลาออกจากตําแหนงเพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืน 
  เซอรแทแรส บุญรักษ      หม้ันทรัพย      ดํารงตําแหนง      ครูใหญ 
  เซอรโซฟย    รุจ ี ธุถาวร       ดํารงตําแหนง      ผูจัดการ 
พ.ศ. 2522 แตงตั้งเซอรมักแลน  อุดร        บุญทองมาก    ดํารงตําแหนง    ครูใหญ  

แทนเซอรแทแรส    บุญรักษ     หม้ันทรัพย 
คุณพอยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค  ดํารงตําแหนงแทน คุณพอปอล  ถาวร  กิจสกุล 

พ.ศ. 2524 เซอรโซฟย    รุจี    ธุถาวร  ดํารงตําแหนง  ครูใหญ แทน เซอรมักแลน  อุดร   
บุญทองมาก  ซึ่งตองไปปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะหในตางจังหวัด 

พ.ศ. 2526 เปล่ียนแปลงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจากคุณพอยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค    เปน  
             คุณพอมีคาแอล  อดุลย     คูรัตน  แตงตั้ง เซอรซูซาน  มารินทร  พุฒตาลศรี   

ดํารงตําแหนง  ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน เซอรโซฟย   รุจี     ธุถาวร 
พ.ศ. 2530 แต ง ตั้ ง เ ซ อ ร แ คล ร   สม นึ ก    ส ม เ น ตร    ดํ า ร ง ตํ าแ ห น ง  ผู จั ด ก าร -ค รู ใ ห ญ   
  แทนเซอรซูซาน  มารินทร    พุฒตาลศรี 
พ.ศ. 2533 เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจากคุณพอมีคาแอล  อดุลย      คูรัตน เปน  

คุณพอเปโตร ศวง ศุระศรางค 
พ.ศ. 2534 แตงตั้ง เซอรโยเซฟน   ประนอม   เสนารักษ   ดํารงตําแหนง  ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน 

เซอรแคลร  สมนึก   สมเนตร 
พ.ศ. 2535 ขยายหองเรียนเปน  31 หองเรียน   นักเรียนจํานวน  1,385 คน  ครู   60  คน 
พ.ศ. 2537 แตงตั้งเซอรเทเรซา  ทองลวน      แดงเดช  ดํารงตําแหนง ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน 
  เซอร โยเซฟน    ประนอม     เสนารักษ    เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจาก 
  คุณพอเปโตร ศวง ศุระศรางค    เปน   คุณพอยอแซฟ   สมศักดิ์   ธิราศักดิ ์
พ.ศ. 2538 พัฒนาการเรียนการสอน จัดใหมีการเรียนคอมพิวเตอร  และการตรวจวิเคราะหขอสอบ

ผานระบบคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2539 เร่ิมสรางอาคารเรียนหลังใหม  เปนคอนกรีต   5 ชั้น  และจัดตั้งวงดุริยางคของโรงเรียน  

นักเรียนไดทําชื่อเสียงโดยไดรับรางวัลชนะเลิศการตอบปญหา ( I.Q. Questions ) ชิง
แชมปประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ. 2540 จํานวนนักเรียนเพิ่มเปน  1,405 คน  ครูจํานวน  63  คน 
พ.ศ. 2541 จํานวนนักเรียนเพิ่มเปน  1,804 คน   ครู   75 คน  เ ร่ิมใชอาคารเรียนหลังใหม ได

พัฒนาการเรียนการสอน  มีการติดตั้งระบบวีดีทัศนทุกหองเรียน จัดจางครูตางชาติที่เปน



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา โรงเรียนซางตาครูสศึกษา พ.ศ. 2557-2561   ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                                                                        
8 
 

เจาของภาษาโดยตรง จากสถาบันสอนภาษามาสอนวิชาภาษาตางประเทศ และขยาย
หองคอมพิวเตอรเปน  2 หอง ไดทุบอาคารเรียนตึกเซนตโยเซฟ ซึ่งอยูในสภาพทรุดโทรม 
และสรางโรงอาหารเพื่อบริการดานอุปโภคและบริโภคตอนักเรียนและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน   

พ.ศ. 2542 เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจาก คุณพอยอแซฟ  สมศักดิ์    ธิราศักดิ์  เปน    
คุณพอยอแซฟ  วิจิตร   ลิขิตธรรม  แตงตั้งเซอรริตาวิชลัดดา     ยิ่งสมสุข  ดํารงตําแหนง  
ผูจัดการ - ครูใหญ  แทน เซอรเทเรซา  ทองลวน      แดงเดช 

พ.ศ. 2543 โรงเรียนผานการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวนนักเรียนเพิ่มเปน  2,181 คน   

พ.ศ. 2545 โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบแรก 
  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุน  
พ.ศ. 2546 แตงตั้งเซอรมารกาเร็ต     จิตรี     รัตนาวงศไชยา    ดํารงตําแหนง  ผูจัดการ - ครูใหญ  

แทนเซอรริตาวิชลัดดา    ยิ่งสมสุข 
พ.ศ. 2547 เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจาก คุณพอยอแซฟ  วิจิตร  ลิขิตธรรม  เปน   
              คุณพอฟรังซีสเซเวียร  สุทศ     ประมวลพรอม   
พ.ศ. 2548 แตงตั้งเซอรชังตาล สุเพ็ญ    ตรีวาอุดม   ดํารงตําแหนง   ผูจัดการ - ผูอํานวยการ  แทน  
             เซอรมารกาเร็ต  จิตรี  รัตนาวงศไชยา     
พ.ศ. 2549 โรงเรียนไดพัฒนาหองมัลติมีเดียเพื่อใหคุณครูและนักเรียนไดสืบคนขอมูล 
  โรงเรียนเร่ิมเปดทําการสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
                        ภายนอกจาก สมศ. รอบสอง 
พ.ศ. 2550 โรงเรียนไดพัฒนาหองวิทยาศาสตรเพื่อเอ้ือตอการเรียนการสอน 
พ.ศ. 2551 แตงตั้งเซอรเวโรนิกา สุภาพร ประราศรี  ดํารงตําแหนง ผูจัดการ- ผูอํานวยการ  แทน 
             เซอรชังตาล สุเพ็ญ    ตรีวาอุดม 
  * โรงเรียนไดพัฒนาพื้นที่โดยจัดสรางลานหฤทัยเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมของ   
            นักเรียนอนุบาล 
  *   จัดสรางศูนยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อใหคุณครูนักเรียนไดแสดงผลงานทาง 
                       วิชาการและใชเพื่อการประชุมของคุณครูและนักเรียน 
พ.ศ. 2552 เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจากคุณพอฟรังซีสเซเวียร  สุทศ  ประมวลพรอม     
                  เปนคุณพอยอหนบอสโก  วิทยา   คูวิรัตน 
พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดรับการรับรองตราสารจัดตั้งเพื่อกาวสูการเปนนิติบุคคล 
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  โรงเรียนไดปรับลดจํานวนหองเรียนเพื่อรองรับการกอสรางอาคารปฏิบัติการและอาคาร 
             ประกอบการ 
พ.ศ. 2554 แตงตั้งเซอรวีรจีนี  เทพิน    เดชานนท   ดํารงตําแหนง ผูจัดการ - ผูอํานวยการ  แทน  
             เซอรเวโรนิกา  สุภาพร  ประราศรี โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภาย 
     นอกจาก สมศ. รอบสามและไดรับการ 
                        รับรอง ระดับดี ดีมาก 
พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยจัดใหมีการเรียนการสอน IEP  
                        ( Intensive  English Program ) ระดับชัน้ประถมศกึษาปที่ 1 – 6 

โรงเรียนไดปรับพื้นที่โดยกอสรางอาคารประกอบการ อันประกอบดวยหองฝายกิจการ 
นักเรียน หองสหการ  หอง TKM ( Teacher Knowledge Management ) หองบูรณาการ 
นวัตกรรมการเรียนรู  หองสมาคมผูปกครองและครู  หองโภชนาการ  หองนาฏศิลป   
หองเก็บเอกสาร  

พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเอ้ือประโยชนสูงสุดโดยปรับเปลียนพื้น
อาคารอังแซลมชั้น 1 พื้นทางเดิน เปล่ียนสุขภัณฑหองน้ํา ปรับปรุงหองรับรอง เปล่ียน 
พัดลม และยายเสาธง 

  โรงเรียนไดพัฒนาหองสมุด หองมัลติมีเดีย และหองคอมพิวเตอรของโรงเรียน โดยจัด 
  บรรยากาศแหงการเรียนรู จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเพื่อบริการแกนักเรียน 
พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดพัฒนาอาคารสถานที่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นกระเบื้อง และพื้นทางเดิน บริเวณช้ัน 1  

    อาคารอังแซลม     

2.ขอมูลโรงเรียนโดยสังเขป 
ช่ือ   โรงเรียนซางตาครูสศึกษา 
อักษรยอ  ซ.ศ.  
สังกัด   สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
ท่ีตั้ง   เลขที่  144/1  ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
สีประจําโรงเรียน ขาว - แดง 

สีขาว เปนสีแหงความซื่อสัตย จงรักภักดีม่ันอยูในหลักธรรม ไมยอมใหส่ิงใดมา
เจือปน เปนความบริสุทธิ์  พรอมที่พัฒนาตน ข้ึนสูความดีเร่ือยไปไมหยุดยั้ง 
สีแดง เปนสีแหงความรัก  ความกลาหาญ  และความเสียสละ เปนพลังสําคัญ
ในการตอสู  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ผูอยูใตรม ขาว - แดง ยอมมีความภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณแหงตน ตองเปนบุคคลที่ประกอบดวยความกลาหาญ อดทน 
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เสียสละ มีความรักความภักดี การยึดม่ันในสัจธรรม และคุณธรรม ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ มุงม่ันพรอมที่จะกาวไปขางหนาเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีแหงตน 

ตนไมสัญลักษณ ตนเฟองฟา 
ปรัชญาโรงเรียน ศึกษาดี มีคุณธรรม นําไปสูความสําเร็จ 
คติพจนโรงเรียน เรียนดี มีวินัย จิตใจสูง 
ตราประจําโรงเรียน เคร่ืองหมายกางเขนเปนเคร่ืองหมายถึงความรัก นักเรียนโรงเรียนซางตาครูส

ศึกษาทุกคน เขามาเรียนรู อบรมบมนิสัยใหมีชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีข้ึนดวยคุณธรรม 
และความรู รูจักตัดสินใจเพื่อกิจการที่ดี และถูกตอง แมจะพบอุปสรรค ทุกคนก็
จะพบความสําเร็จในที่สุด 

2. โครงสรางการบริหารจัดการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ผูรับใบอนุญาต 

ฝายการศึกษาในโรงเรียน 
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ผูทําการแทนผูรับใบอนุญาต 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผูอํานวยการ 

พระสงฆจิตตาภิบาล 

ฝายจิตตาภิบาล ฝายกิจการนักเรียนฝายวชิาการ ฝายบริหาร ฝายบุคคล 

- งานระเบียบวนิัย 
- งานกิจกรรมพัฒนา 
  ผูเรียน 
- งานสวัสดิภาพ
ผูเรียน 
- งานสัมพันธชุมชน 
 

- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ   
  การเงิน การบญัช ี
- งานธุรการ 
 - งานประชาสัมพันธ 
- งานจัดซือ้ 
- งานมาตรฐาน 
  คณุภาพการศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
- งานชั้นเรียนคณุภาพ 
 

- งานอภิบาล 
- งานแพรธรรม 
- งานศาสนสัมพันธ 
- งานคณุธรรม 
   จริยธรรม 
- งานสังคมสงเคราะห 
 
 

- งานบรหิารหลักสตูร 
- งานการพัฒนา
กระบวนการ 
  จดัการเรียนรู 
- งานวัดผลและ
ประเมินผล 
- งานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
- งานนิเทศ 
- งานขอสอบ 
 - งานวิจยัและพัฒนา 
- งานหองสมุด 
 

แผนก

- งานบรหิารทั่วไป 
- งานพัฒนาและการจดัการ 
  เรียนการสอน 
- งานพัฒนาหลักสตูร  
   สถานศึกษา 
- งานนิเทศการจัดการ 
  เรียนรูในสถานศึกษา 
- งานจัดบรรยากาศ 
 สงเสริม การเรยีนการสอน 
- งานสงเสริมใหมีการวิจยั 
 - งานพัฒนาบคุลากร 
- งานพัฒนาความสัมพันธ 
   กับชุมชนฯ 
- งานพัฒนาระบบประกัน 
   คณุภาพในสถานศึกษา 

ฝายบริการ 

- งานสรรหา 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานสวัสดกิาร 
 

- งานเทคโนโลย ี
   เพ่ือการศึกษา 
- งานอาคารสถานที ่
- งานพัสด ุครุภัณฑ 
- งานสิ่งแวดลอม 
-งานสุขอนามัยและ
โภชนาการ 
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เกียรติประวตัิของโรงเรียน 
 พ.ศ. 2539   รางวัลชนะเลิศการตอบปญหา ( I.Q. Questions ) ชิงแชมปประเทศไทย ระดับ    

                    ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน  
 พ.ศ. 2542    วงโยธวาทิตของโรงเรียนเขาแขงขันชิงถวยพระราชทานฯ ไดรับรางวัลเหรียญทอง 

                    อันดับ  2 
 พ.ศ. 2543    โรงเรียนผานการรับรองมาตรฐานทางการศกึษาทั้งระดบัประถมศกึษา และ      

               มัธยมศึกษา จากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  จํานวนนกัเรียนเพิ่มเปน    
               2,181 คน   

 วงโยธวาทิตของโรงเรียนไดรับ รางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเดจ็พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

 ตัวแทน นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  5ไดรับเลือกเปนตัวแทนเยาวชนไทยไปเชียรกฬีาโอลิมปก ณ  
นครซีดนีย  ประเทศออสเตรเลีย 

 พ.ศ. 2544 โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี  การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแหงประเทศไทย 

 โรงเรียนไดรับโลพรอมเกียรตบิัตรรับรองวาโรงเรียนเปนสถานศึกษาทีจ่ัดกิจกรรมดานจริยศึกษาดีเดน 
 พ.ศ. 2545 โรงเรียนผานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุน 
 รางวัลชนะเลิศการแขงขันกฬีาบาสเกตบอล  กรุงเทพมหานคร รุนอายุไมเกนิ 10 ป  
 พ.ศ. 2546  โรงเรียนไดรับโลพรอมเกียรติบตัรเพื่อแสดงวาเปนสถานศกึษาที่ปลอดยาเสพติด  
 โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี การ

ประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแหงประเทศไทย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ไดรับรางวัลเหรียญเงนิในการประกวดวาดภาพในการประกวดวาดภาพ 

ระบายสี จากประเทศญี่ปุน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4    ประถมศึกษาปที่ 5และมัธยมศึกษาปที่  2 ไดรับรางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1 ระดับภาค  ระดับจังหวัด ในการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชา
ภาษาอังกฤษ ของบริษัท ทอป  เทสต  เซนเตอร จํากัด 
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 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันหมากลอม รุน Standard A  จาก
สมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย 

 พ.ศ. 2547  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3ไดรับรางวัลคะแนนสูงสุด ของกรุงเทพมหานคร ในการ
สอบแขงขันวิชาภาษาอังกฤษ  จัดโดยบริษัท ทอป เทสต จาํกัด 

 รางวัลดีเดน ในการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตนจัดโดยบริษัท ซากุระ 
จํากัด 

 บุคลากรครูไดรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี ”  ของสํานักงาน เลขาธกิาร คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6ไดรับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับภาคและระดับจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในการสอบแขงขันวิชาสังคมศึกษาจัดโดย บริษัท เสริมปญญา 

 รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงประเภทสวยงามเชงิอนรัุกษวัฒนธรรมไทยงานรวมใจสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง  ณ  วัดกัลยาณมิตร  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2548  โรงเรียนไดรับโลโรงเรียนดเีดนโครงการฝกเยาวชนตานภัยไขเลือดออก 
 ผูบริหารไดรับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ   “  คุรุสดุดี    ” 
 กลุมธุรกิจโคคา โคลา มอบโล โครงการเด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลังกาย 
 ถวยรางวัลชนะเลิศ ผูสอบไดอันดบั 1   ระดับประเทศ ระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 3 – 4   โครงการ

ทดสอบความสามารถทางวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดยบริษัท ทอป เทสต จํากดั 
 ถวยรางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอล Thonburi  Inter  Soccer  Tournament   
 พ.ศ. 2549 โรงเรียนผานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสอง 
 โรงเรียนไดรับปายอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศกึษาปที่  1-2  ไดรับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ในการสอบแขงขันวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาฯ   จดัโดยบริษทั ทอป เทสต จํากดั 
 รางวัลชนะเลิศถวยรวมชาย การแขงขันเทควันโด  จัดโดย  International  Tae Kwan Do  Chung Do 

Kwan  Tournament Thailand 2006 
 พ.ศ. 2550     โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจาก กระทรวง 

สาธารณสุข 
 โรงเรียนไดรับรางวัลโลทอง การจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน  โครงการหองสมุดดเีดน ดานกจิกรรม

สงเสริมการอานจดัโดยฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 รางวัลบรรณารักษดเีดน  จัดโดยฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
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 โรงเรียนไดรับปายอาหารสะอาด รสชาติอรอย และ เมนชูสุูขภาพ  จากกระทรวงสาธารณสุข 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด ในการ

สอบแขงขันทางวิชาการ ใน 5 วิชาหลัก จัดโดยบริษัท ทอป เทสต จํากัด  
 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันสะกดคํา ชวงชั้นที่ 1  ในงานแขงขันทักษะภาษาไทย จัดโดยศูนยพัฒนา

วิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สพท. กทม. เขต  3 
 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันอิเลคโทน รุนอายุไมเกิน 11  ป จัดโดยสํานกับริหารงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  
 พ.ศ. 2551      รางวัลชนะเลิศ  การแขงขันฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 11  ป  จัดโดย เขตธนบุรี 
 รางวัลเหรียญทอง การแขงขันโครงงานคณติศาสตรของตวัแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

จากสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแขงขันวัดความสามารถทาง วิชาการ วิชา

คณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 3  จัดโดย บริษทั ทอป เทสต เซน็เตอร จํากัด 
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแขงขันวัดความสามารถ ทางวิชาการ วิชา

คณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 4  จัดโดย บริษทั ทอป เทสต เซน็เตอร จํากัด 
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จากการแขงขันวัดความสามารถทาง วิชาการ วิชา

คณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 5  จัดโดย บริษทั ทอป เทสต  เซน็เตอร จํากัด 
 พ.ศ. 2552     โรงเรียนไดรับโลรางวัลชนะเลิศ  การประกวดโครงการเยาวชนรวมใจ  ลดน้ําเสีย คืนน้ํา

ใสใหเจาพระยา 
 ผูบริหารไดรับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ  “  คุรุสดุดี    ” 
 โรงเรียนไดรับโล รางวัลชนะเลิศดานพัฒนาดีเดน  การประกวด อย. นอย จัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 
 ตัวแทนนกัเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโลโก  รางวัลความสามารถ ดีเดน การประกวด

เขียนเรียงความ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ( D ) 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 4  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประเทศ  ระดับภาค และ

ระดับจังหวัด ในการสอบแขงขันวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย บริษัทเซนเตอรวัน จํากัด 
 รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตซอล และเปนตัวแทนระดับเขตธนบุรี 
 บุคลากรไดรับรางวัลครูผูฝกสอนฟตุซอลยอดเยี่ยม 
 บุคลากรครูไดรับเหรียญเชิดชเูกยีรติครูผูสอนดเีดนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ของคุรุสภา 
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 พ.ศ. 2553 นักเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปที่  4  และมัธยมศึกษาปที่  3 ไดรับรางวัลเหรียญทอง      
การประกวดกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ งานวันการศกึษาเอกชน 2554 จัดโดยสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันรองเพลงจนี งานวันการศึกษาเอกชน 
2554 จัดโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันตอบปญหาภาษาไทย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

วิชาคณิตศาสตร  ประจําป 2554 รอบระดับเขตพื้นที่การศกึษา ประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2554 โรงเรียนไดรับการรับรอง การประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอกจาก สมศ.รอบสามใน

ระดับปฐมวัย ดีมาก และระดับดี ข้ันพื้นฐาน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2และประถมศึกษาปที่  6 ไดรับรางวัลเหรียญทองจากการแขงขันการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตรคร้ังที่ 12   จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศกึษาปที ่5เปนผูสอบไดคะแนนสูงสุด ลําดับที่ 1 ของ

จังหวัด ในการสอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา ภาษาอังกฤษ จัดโดย บริษัท เซน็เตอรวัน 
เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ประถมศกึษาปที่ 4  , ประถมศึกษาปที่ 5 และประถมศกึษาปที่ 6 เปน
ผูสอบไดคะแนนสูงสุด ลําดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ในการสอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ 
วิชา คณิตศาสตร  คร้ังที่  5  ประจําปการศึกษา 2554 จัดโดย บริษัทเซน็เตอรวันเอ็ดดเูคชัน่ จํากัด 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับรางวัลเปนผูสอบไดคะแนนสูงสุด ลําดบัที่ 1 
ของกรุงเทพมหานคร ( ภาค ) ในการสอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย จัดโดย 
บริษัทเซ็นเตอรวัน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 – มัธยมศึกษาปที่ 1  ไดรับรางวัลทางวิชาการ วิชาสังคมศกึษา จดัโดย 
บริษัทเซ็นเตอรวัน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

 ผูบริหารไดรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติโครงการหนึ่งแสนครูด ีจัดโดยสํานกังานเลขาธิการ คุรุสภา 
 บุคลากรครูจํานวน  6  คน  ไดรับรางวัลเข็มเชิดชูเกยีรติโครงการหนึ่งแสนครูดี จัดโดยสํานักงาน

เลขาธิการ คุรุสภา 
 พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดรับรางวัลพระราชทานเกียรติคุณสัญญา  ธรรมศักดิ ์
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3  คน สอบ O Net ได 100 คะแนนเตม็ วิชาภาษาอังกฤษ 
 โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟตุบอลกรมพลศกึษา รุนอายุไมเกนิ 14 ป 
 โรงเรียนผานการคัดเลือกโครงการบานวิทยาศาสตรนอย ระดับปฐมวัย 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา โรงเรียนซางตาครูสศึกษา พ.ศ. 2557-2561   ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                                                                        
15 
 

 พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดรับรางวัล อย.นอย ยอดเยี่ยม จากกระทรวงสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 
2556 

 ตัวแทนนักเรียนไดรับรางวัล Honda Super Junior Contest และเปนตัวแทนในการศึกษาดู 
 งาน ณ ประเทศญี่ปุน 

 โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตซอล รุนอายุไมเกิน 14 ป ของกรมพลศึกษา 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน ไดรับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบ O-Net วิชา

คณิตศาสตร 
 ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 ไดรับรางวัลการสอบแขงขันชิงทุนศึกษาตอตางประเทศ  ของ EF 
 
4. ปรัชญาการศกึษาของโรงเรียน 

ศึกษาดี  มีคุณธรรม นําไปสูความสําเร็จ 
 
5.วิสัยทัศนโรงเรียน 

โรงเรียนซางตาครูสศึกษาบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล โดดเดน  
     คุณธรรม จริยธรรม ฉลาดลํ้าสุขภาวะมีทักษะชีวิตบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
6. พันธกิจ   

1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาล 
3.พัฒนาบุคลากรใหโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม 
4.สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
5.สงเสริมสนับสนนุใหผูเรียนมีทกัษะชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
6.สงเสริมใหบคุลากรดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

7. เปาหมาย 
1.ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ลํ้าหนาทางความคดิ  ผลิตงานอยาง 

สรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 
2.บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจดัการ กําหนดนโยบาย โครงสราง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3.อาคารสถานที่  สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู  เอ้ือตอการเรียนการสอน สาธารณูปโภคครบ 

 ครัน   ส่ือวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่สมบูรณทันสมัย 
4.บุคลากรโดดเดนดานคณุธรรม จริยธรรม 
5.ครูเปนครูมืออาชีพ มีขวัญและกําลังใจ ผานการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
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6.ผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทกัษะในการดําเนนิชีวิต 
7.บุคลากรดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
8.โรงเรียนมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนากับสถานศกึษา  องคกรภาครัฐ   

 ภาคเอกชน ระดบัทองถิน่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ 
 
 
8.วัตถุประสงค 

โรงเรียนซางตาครูสศึกษา กําหนดวัตถุประสงค ดังนี ้
1.จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มุงเนนความสําคัญของผูเรียนตาม

ศักยภาพ และธรรมชาติของบุคคล เปนทั้งโรงเรียน โรงสอนและสนามฝกหัดการปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม 
กิจ เมตตา ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนธรรมและภูมิปญญาไทยระดับบุคคลและหมูคณะ   เพื่อใหเปนบุคคล
ที่ดี   เปนมนุษยที่สมบูรณตามหลักพระคริสตธรรมและศาสนสัมพันธ และมีความรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิก สังคม ตามอุดมคติที่วา “ รักและรับใช ” มีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอพระเจา   

2.จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ สําหรับเด็ก 
และเยาวชน ใชหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 เปนแกนหลักของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเนนบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
ตามปรัชญาและหลักการศึกษาคาทอลิก  

3.จัดกิจกรรมและกระบวนการศึกษาแบบมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม  
ทองถิ่น เปนการเสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาใหเขมแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง   เปนหนึ่ง
เดียวสอดคลองกับความเปนจริงของชุมชนและสังคมชวยเหลือผูยากจนและดอยโอกาส  ทางการศึกษา
และเปนการรวมรับภาระดานการศึกษาของรัฐ 

4.ดําเนินการใหบริการในดานที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาตน ดานทักษะ 
ความรูความสามารถ ประสบการณเรียนรู คานิยมทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสืบสานภูมิ
ปญญาของสังคมใหแกนักเรียนและผูเกี่ยวของ  

5.จัดบริการดานวิชาการแกผูปกครอง ชุมชนดวยโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง เพื่อ 
เสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรูและความแข็งแรงของกระบวนการกลอมเกลา ทางสังคม 

6.กํากับดูแลเกี่ยวกับการจัดบริการอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย บริการรถรับสงนักเรียน 
ไปกลับ ฯลฯ สําหรับนักเรียน ครู บุคลากรและผูปกครอง 

7.ดําเนินการเพื่อใหโรงเรียนเปนสถานที่ที่มีความสงบและปลอดภัย ปลอดอบายมุขและส่ิงเสพติด  
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มีระบบและวินัยที่ดีและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีสภาพแวดลอมธรรมชาติที่สะอาด รมร่ืน และรมเย็น 
ปราศจากมลภาวะที่เปนพิษ และบรรยากาศที่อบอุนดวยไมตรีจิตและมิตรภาพ มีสัญลักษณทางศาสนา
เปนส่ิงเตือนใจใหทุกคนมุงสรางคุณงามความดี 
9. นโยบายของโรงเรียน 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวโรงเรียนจึงกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษา      
ดังนี้ 

1.สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมทีพ่งึประสงค 
2.สงเสริมผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความรูทางวิชาการ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  

ดนตรีและกีฬาอยางเต็มตามศกัยภาพ  
3. สงเสริมความสามารถของผูเรียนในการคดิอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได

อยางมีสติสมเหตุผล 
  4. พัฒนาการจดัหลักสูตรสูมาตรฐานสากลและจดัระบบการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั  

5. สงเสริมความเปนไทยใหกับผูเรียนและรูจักอนุรักษภูมิปญญาไทย 
6. พัฒนาการจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียน ดวยการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
7. สงเสริมการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาตามกฎกระทรวงกําหนด 
8. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคณุภาพในการจัดการศึกษา  
9.พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการที่สงเสริมให

สถานศึกษาเปนชุมชนแหงการเรียนรู  
10. พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางคุณภาพการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา  
11.  สงเสริมความสัมพันธ ความรวมมือกับสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศกึษา

และชุมชน 
10. คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก 
     1.  รัก เมตตา รับใช   -รักองคความดี รักและเคารพในคณุคาและศักดิศ์รีของตนเองและผูอ่ืน  
เปนบคุคลเพื่อผูอ่ืน เสียสละ มีน้ําใจ พรอมแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังส่ิงตอบแทน รูจักใหอภัย 
และคืนดี รักและทนุถนอมส่ิงสรางทั้งหลาย 
   2.  ซ่ือตรง / ซ่ือสัตย  - มีปรีชาญาณในการดํารงตนอยูในความจริง รูจกัแสวงหาความจริง แยกแยะด-ี
ชั่ว จริง-เทจ็ และใหคุณคาส่ิงตางๆ ไดอยางถูกตอง กลาหาญที่จะทําส่ิงถูกตองและเที่ยงตรง จริงใจ มีสัจจะ  
โปรงใส ไมคดโกงหรือเบียดเบียนผูอ่ืน 
   3. กตัญูรูคุณ  -รูคุณตอพระเจา ส่ิงสราง และผูมีพระคุณ และตระหนักในความดทีี่ผูอ่ืนมอบใหตน 
พรอมตอบแทนคณุในทุกโอกาส นบนอบ เคารพ เชื่อฟง ใหเกยีรติบิดามารดา ผูมีพระคณุ รูคุณสถาบันและ 
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แผนดิน 
   4. พอเพียง มีภูมิคุมกัน  -เฉลียวและฉลาด รอบคอบ พรอมรับการเปล่ียนแปลง พอใจในส่ิงทีต่นเปน
และมีประหยัดและอดออม มีฃีวิตอยูอยางเรียบงายและมีความสุข รักและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
   5. รักกันฉันทพี่นอง  -ดําเนนิชีวิตเปนหนึ่งเดยีว ชวยเหลือเกื้อกูลกนั บนพื้นฐานของความเสมอภาพ
และเทาเทียมกัน เคารพในความแตกตางทางความเชื่อทางศาสนา และวัฒนธรรม 
   6. มุงความเปนเลิศ  -ใฝรู ใฝเรียน รูรอบ และมุงพัฒนาสูความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพแหงตน 
11. เอกลักษณของโรงเรียน 
ซื่อสัตย  สะอาด มารยาทงาม 
      ซื่อสัตย  -  มีความซื่อตรง จริงใจทั้งตอหนาและลับหลัง 
      สะอาด  -  สะอาดทั้งกายและใจ 
     มารยาทงาม –  รูจักกาลเทศะ วางตนไดเหมาะสม 

12. สถานท่ีตั้งโรงเรียน 
ที่ตั้งเลขที่   144/1   ถนนเทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณ   เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย  
10600  โทรศัพท   02-4666912   โทรสาร  02-4657009  website www.sc.ac.th 
 E-mail   santacruz@sc.ac.th 
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13. แผนผังโรงเรียน 
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บทท่ี  3  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 - 2561 

(ระดับการศึกษาปฐมวัย) 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมโรงเรียน (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง 
1.นักเรียนมีระเบยีบวินยั กลาคิด กลาแสดงออก มีบุคลิกภาพและความประพฤติดี มีสัมมาคารวะและ
ตั้งใจศึกษาหาความรู 
2.ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรอบรูในดานวิชาการ เปนแบบอยางทีด่ี ทั้งกบัครู นักเรียน 
ผูปกครองและชุมชน 
3.ผูบริหารใชหลักการกระจายอํานาจเพื่อสงเสริม ใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารงานของ
โรงเรียน 
4.ครูผูสอนมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั โดยเฉพาะ
การสอนโดยใชวิธีการแบบ Storyline Approach 
5.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งเปนที่ยอมรับจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก 
6.โรงเรียนมีอุปกรณและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพยีงพอตอการใชงาน 
7.โรงเรียนมีชื่อเสียงดานกีฬา 
จุดออน 
1.การสงเสริมสุขภาพอนามัยของผูเรียนดานน้ําหนักเกนิเกณฑและต่ํากวาเกณฑ รวมถึงการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 
2.การควบคุมบํารุง รักษา ครุภัณฑตางๆใหอยูในสภาพใชงานได 
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3.โรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนเขาใชบริการหองสมุดใหมากข้ึน 
โอกาส 
1.โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรหลายแหงที่เอ้ือตอการแสวงหาความรูดวยตนเองของ
นักเรียน 
2.ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือและใหการสนับสนนุในกิจกรรมตาง ๆของโรงเรียนเปนอยางด ี
อุปสรรค 
1.สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยูในซอยที่คับแคบ สงผลใหการจราจรบริเวณรอบโรงเรียนติดขัดทั้งชวงเชาและ
ชวงเยน็ 
2.โรงเรียนตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกบัโรงเรียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงหลายแหงทําใหเกิดการแขงขันสูง 
 

วิสัยทัศนโรงเรียน 
โรงเรียนซางตาครูสศึกษาบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล  โดดเดนคณุธรรม 
จริยธรรม ฉลาดลํ้าสุขภาวะ  มีทักษะชีวิตบนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ   
1.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสูอาเซยีน 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาล 
3.พัฒนาบุคลากรใหโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม 
4.สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทักษะในการดําเนนิชีวิต 
5.สงเสริม สนับสนนุใหผูเรียนมีทกัษะชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
6.สงเสริมใหบคุลากรดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เปาหมาย 
1. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนสูอาเซียน 
2.บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจดัการ กําหนดนโยบาย โครงสราง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3.อาคารสถานที่ แหลงการเรียนรู สาธารณูปโภค ส่ือวัสดอุุปกรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนา
ให รวดเร็ว ชดัเจน และทนัตอเหตุการณในปจจุบัน 
4.ผูเรียน โดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม 
5.ครู เปนครูมืออาชีพ มีขวัญกําลังใจ ผานการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
6.ผูเรียน มีความฉลาดทางสุขภาวะและทักษะการดําเนินชีวิต 
7.บุคลากรดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
8ชุมชน หนวยงานทางการศกึษามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรยีนซางตาครูสศึกษา 
ปการศึกษา2557 - 2561 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู 
ยุทธศาสตรที่ 4 ปลูกฝงบคุลากรใหโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและสนับสนนุใหครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสูมืออาชีพ 
ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมใหผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและมีทักษะในการดําเนนิชีวิต 
ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมใหบคุลากรปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยูรวมกับผูอ่ืน ได
อยางมีความสุข 
ยุทธศาสตรที่ 8เสริมสรางความรวมมือกับชุมชน หนวยการทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 

1. เปาหมายขอท่ี 1 โรงเรียนจดัทําหลักสูตรการเรียนการสอนสูอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสูอาเซยีน 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 

ฝายวิชาการ 

2. เปาหมายขอท่ี 2 บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กําหนด
นโยบาย โครงสราง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารจดัการ  
โครงการ 

1. โครงการช้ันเรียนคุณภาพ 

ฝายบริหารท่ัวไป 

3. เปาหมายขอท่ี 3 อาคารสถานที่ แหลงการเรียนรู สาธารณูปโภค ส่ือ
วัสดุอุปกรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนาใหรวดเร็ว 
ชัดเจนและทันตอเหตุการณปจจุบนั  
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเอ้ือตอการ

ฝายบริการ 
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เรียนรู 
โครงการ 

1. โครงการอนุบาลนาอยู 
- กิจกรรมจัดแหลงเรียนรู 
- กิจกรรมปรับเปล่ียนบรรยากาศในหองเรียน 

4. เปาหมายขอท่ี 4 บุคลากรโดดเดนดานคณุธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ปลูกฝงบคุลากรใหโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการ 

1. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

ฝายจิตตาภิบาล 

ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 - กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา 

- กิจกรรมวันไหวครู 
- กิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมนิทานสอนใจ 
- กิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม 

กิจกรรมเด็กดปีระจําเดือน 

 

5. เปาหมายขอท่ี 5 ครูเปนครูมืออาชีพ มีขวัญกําลังใจ ผานการประเมิน
ทั้งภายในและภายนอก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและสนบัสนนุใหครูมีความรูความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนสูมืออาชีพ 
โครงการ 

1. โครงการ 

ฝายบุคคล 

6. เปาหมายขอท่ี 6 ผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและมีทกัษะในการ
ดําเนินชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมใหผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและมี
ทักษะในการดําเนนิชีวิต 
โครงการ 

1. โครงการสุขภาพดีมีสุข 
- กิจกรรมเบิกบานยามเชา 
- กิจกรรมกฬีาสี 
- กิจกรรมฝกสมาธ ิ

ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายวิชาการ 
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- กิจกรรมชั่งน้ําหนัก-วัดสวนสูง 
2. โครงการหนูนอยสมองไว 

- กิจกรรมเลานิทาน 
- กิจกรรมหนูนอยนักประดิษฐ 
- กิจกรรมจิตกรนอย 
- กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตร 
- กิจกรรมคายบูรณาการ 

7. เปาหมายขอท่ี 7 บุคลากรดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ฝายบริหารท่ัวไป 

ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และอยูรวมกับผูอ่ืน ไดอยางมีความสุข 
โครงการ 

โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรูดวย Storyline Approach 

 

8. เปาหมายขอท่ี 8 ชุมชน หนวยงานทางการศกึษามีสวนรวมในการจดั
การศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตรท่ี 8 เสริมสรางความรวมมือกับชุมชน หนวยการทาง
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศกึษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
โครงการ 

1. โครงการบานและชุมชม 
- กิจกรรมเรียนรูสูโลกกวาง 
- กิจกรรมวันสําคัญ 
- กิจกรรมเยี่ยมบาน 

ฝายกิจการนักเรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา โรงเรียนซางตาครูสศึกษา พ.ศ. 2557-2561   ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                                                                         26 
 

แผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ปการศึกษา 2557 - 2561 

เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ดําเนินการ/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 2561 

เปาหมายขอที ่1 โรงเรียน
จัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอนสูอาเซียน 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
 

หลักสูตรการ
เรียนการสอน

ไดรับการพัฒนา
สูอาเซียน 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

อาเซียน 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 

     ฝายวิชาการ 

เปาหมายขอที ่2  
บุคลากรมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ กําหนด
นโยบาย โครงสราง โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

บุคลากรรวมมือ
กันพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

1.โครงการชั้นเรียนคณุภาพ      ฝายบริหาร
ทั่วไป 

เปาหมายขอที ่3 
อาคารสถานที่  
แหลงการเรียนรู
สาธารณูปโภค ส่ือวัสด ุ

ยุทธศาสตรที ่3 พัฒนา
สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศใหเอ้ือตอการ
เรียนรู 

รอยละ 95 ของ 
อาคารสถานที่  
แหลงการเรียนรู
สาธารณูปโภค  

1.โครงการอนุบาลนาอยู 
- กิจกรรมจัดแหลงเรียนรู 
- กิจกรรมปรับเปล่ียน

บรรยากาศในหองเรียน 

80 83 85 90 95 ฝายบริการ 
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เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ดําเนินการ/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 2561 

อุปกรณ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่สมบรูณ 
ทันสมัย 

 ส่ือวัสดุอุปกรณ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่

สมบรูณ ทันสมัย 

       

เปาหมายขอที ่4  
บุคลากร 
โดดเดนดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

ยุทธศาสตรที ่4 ปลูกฝง
บุคลากรใหโดดเดนดาน
คุณธรรม จริยธรรม 
 

รอยละ 90 1.โครงการเด็กดีมีคณุธรรม 
- กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา 
- กิจกรรมวันไหวครู 
- กิจกรรมอบรมคณุธรรม 

จริยธรรม 
- กิจกรรมนิทานสอนใจ 
- กิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม 
- กิจกรรมเด็กดปีระจําเดือน 

     ฝายจิตตา 
ภิบาล 

เปาหมายขอที ่5  
ครูเปนครูมืออาชีพ มี
ขวัญกําลังใจ ผานการ
ประเมินทั้งภายในและ 

ยุทธศาสตรที ่5 สงเสริม
และสนับสนนุใหครูมี
ความรูความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนสู 

รอยละ  85 1.โครงการ      ฝายบุคคล 
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เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ดําเนินการ/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 2561 

ภายนอก มืออาชีพ         

เปาหมายขอที ่6 ผูเรียนมี
ความฉลาดทางสุขภาวะ
และมีทักษะในการดําเนนิ
ชีวิต 
 

ยุทธศาสตรที ่6 สงเสริมให
ผูเรียนมีความฉลาดทางสุข
ภาวะและมีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต 

รอยละ 90 1.โครงการสุขภาพดีมีสุข 
- กิจกรรมเบิกบานยามเชา 
- กิจกรรมกฬีาสี 
- กิจกรรมฝกสมาธ ิ
- กิจกรรมชั่งน้ําหนัก-วัดสวนสูง 

 

     ฝายกิจการ
นักเรียน 

ฝายวิชาการ 

   2.โครงการหนูนอยสมองไว 
- กิจกรรมเลานิทาน 
- กิจกรรมหนูนอยนัก

ประดิษฐ 
- กิจกรรมจิตกรนอย 
- กิจกรรมบาน

นักวิทยาศาสตร 
- กิจกรรมคายบูรณาการ 

     ฝายจิตตา 
ภิบาล 

เปาหมายขอที่ 7 ยุทธศาสตรที ่7 สงเสริมให รอยละ 90 1.โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู      ฝายบริหา 
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เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ดําเนินการ/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
2557 2557 2557 2557 2557  

บุคลากรดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บุคลากรปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และอยุรวมกับ 
ผูอ่ืน ไดอยางมีความสุข 

 ดวย Storyline Approach       

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี  4  การนําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปสูการปฏิบัต ิ
การนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ

แผนพัฒนาโรงเรียนซางตาครูสศึกษา (พ.ศ. 2557 - 2561) ฉบับนีเ้ปนแผนทีช่ี้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนที่ครอบคลุมการดําเนนิงานทกุฝายใหทกุหนวยงานในโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการนําวัตถุประสงค
นโยบายปรัชญาการจัดการศกึษาของโรงเรียนมากําหนดเปนแผนปฏิบัตกิารมีแผนงานและโครงการรองรับ
เพื่อใหแผนพัฒนาของโรงเรียนมีความสมบูรณและบรรลุเปาหมายในทางปฏิบตัิโดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปที่ชัดเจนครอบคลุมทุกเปาหมายโดยมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน 

โรงเรียนไดกําหนดแนวทางการนําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติไวดังนี ้

แนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธใหบรรลุผล 

           1.  ศึกษาความเขาใจโครงการและสรางความตระหนักใหแกบุคลากรในโรงเรียนและผูมีสวนเกีย่วของ 

2.  จัดเตรียมและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาไปสูการปฏิบัติกําหนดมาตรการสงเสริมความรูความ
เขาใจในสาระของยทุธศาสตรโดยจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรฝาย
การศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและความตองการของชุมชน 

3.จัดทํากรอบและแนวปฏิบตัิของยุทธศาสตรโดยระดมสรรพกําลังภายในโรงเรียนในการแปลงยุทธศาสตรสู
การปฏิบัติทุกข้ันตอน 

4. ประชาสัมพนัธใหบุคลากรทุกคนไดรับรูและเขาใจแผนพัฒนาโรงเรียน 

5. สรางความตระหนกัใหกับทุกฝายทกุหนวยงานบุคลากรทุกคนยอมรับและรวมมือในการนําแผนพฒันาไป
เปนกรอบในการจัดทํางานโครงการตางๆและแผนปฏิบัติงานประจําป 

6. การจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปบุคลากรจะมีสวนรวมและกําหนดสภาพความสําเร็จทีค่าดหวังในแตละป
ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดความสําเร็จที่ระบุไวในแตละเปาหมายในแผนพัฒนา 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                             คําสั่งโรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

ที่ ซศ. 29 / 2556 
  เร่ือง  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา ขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 

 ***************************** 
ภารกิจในการจัดการศกึษาข้ันพื้นฐานใหกับประชากรวัยเรียน ในระดับการศกึษาปฐมวัย และข้ัน

พื้นฐาน ของโรงเรียนซางตาครูสศึกษา ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการทุกดานในการจัดการศกึษาข้ันปฐมวัย
และข้ันพื้นฐาน  ใหเปนไปตามระบบและบงัเกดิผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคล่ือนดวยแผนปฏิบัติ
การประจําป  ดังนั้น จงึจัดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ประจําป  2557-2561   เพื่อเปน
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดทําแผนฯ ดังกลาว ใหบรรลุวัตถุประสงค ตามนโยบาย และ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ดังนี ้

1. เซอรวีรจีน ี  เดชานนท  ประธานกรรมการ 
2. นางจริน   นิยมจอย  รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทนา  หวังสมนึก  กรรมการ 
4. นางดวงกมล  แสงอุไร   กรรมการ 
5. นางกมลกร  คงแกว   กรรมการ 
6. นางสมลักษณ  บุญเพชร  กรรมการ 
7. นายอนันต  ใจเอ้ือย   กรรมการ 
8. นายปญญา  ปราบเสียง  กรรมการ 
9. นางสาวปรารถนา กรานแกว  กรรมการ 
10. นางมณีรัตน  ชัยรัตนะ  กรรมการ 
11. นางสาวอมรรัตน  มณีศิริสานต  กรรมการ 
12. นางวันด ี  พวงจาด  กรรมการ 
13. นางอรวรรณ  ปนเพช็ร   กรรมการ 
14. นางสุชาดา  นอยสอาด  กรรมการ 
15. นางสาวชนิดา  ณ นคร   กรรมการ 



 
 

 

               

 
โดยมีขอบขายงาน ดังน้ี 
1.  กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ( พ.ศ. 2557-2561 ) 
2.  จัดทําแผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา 
3.  นําเสนอแผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาตอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
4.  นําเสนอแผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาที่ผูอํานวยการโรงเรียนพจิารณาอนุมัติแลว ตอฝาย 
     การศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
5.  เผยแพรแผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาแกผูทีเ่กีย่วของ 
6.  กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
7.   จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกบัแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
8.   ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในแตละปการศึกษา 

 
 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบตัิหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหสําเร็จลุลวงเปนไปดวยความ
เรียบรอย บังเกิดผลดี บรรลุตามวัตถปุระสงคที่ตัง้ไว 
 
       ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี   27   กันยายน   พ.ศ.  2556   เปนตนไป 
 
    สั่ง   ณ   วันท่ี   27   กันยายน   พ.ศ. 2556 

 
                                        
                                                                                         

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( เซอรวีรจนีี   เดชานนท ) 

ผูอํานวยการ 

 



 
 

 

 

คณะกรรมการจัดทํา 
ท่ีปรึกษาการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 

1. นายวิทยา คูวิรัตน ผูรับใบอนญุาต 
2. นางสาวเทพนิ      เดชานนท ผูอํานวยการ 
3. นายบุญเสริม เนื่องพลี ผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายวิชชุกรณ เกตุภาพ ผูทรงคุณวุฒิ 
5. นายฉลองรัฐ สังขรัตน ผูทรงคุณวุฒิ 
6. นายสุขุม กิจสงวน ผูทรงคุณวุฒิ 

 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1. นางจริน นิยมจอย หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
2. นางกมลกร คงแกว หัวหนาฝายวิชาการ 
3. นายอนันต ใจเอ้ือย หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 
4. นางสมลักษณ บุญเพชร หัวหนาฝายจิตตาภิบาล 
5. นางดวงกมล แสงอุไร หัวหนาฝายบคุลากร 
6. นายอนันต ใจเอ้ือย หัวหนาฝายบริการ 
7. นางสาวเกยีมจิต วงษาพัด  
8. นางสาวนัยนา วุฒิไล  
9. นางสาวสุพรรณ ี วุฒิไล  
10. นางอรวรรณ ปนเพช็ร  
11. นายปญญา ปราบเสียง  
12. นางสาวปรารถนา กรานแกว  
13. นางสุชาดา นอยสอาด  
14. นางสาวชนิดา ณ นคร  

15. นางนวลพรรณ มะเมียทอง  
16. นางปานทิพย ใจเอ้ือย  
17. นางเรณู ไตรวิทยากร  
18. นายบัญชา ไตรรส  



 
 

 

19. นางสาวแอมรา วงคคําขาว  
20. นางสาวนิลยา        พิเนตร  
21. นางสาวพุทธชาด       สุดคนึง  
22. นางอรวรรณ เพงพิศ  
23. นางพัฒนา  โปรงมะณี  
24 นางธนพร เปยมอยู  
25 นางสุนีย ทรัพยศิริ  
26 นางบุษรา  ผุดผอง  
27 นางวันดี พวงจาด กรรมการกองเลขา 

28 นางมณีรัตน ชัยรัตนะ กรรมการกองเลขา 

29 นางสาวอมรรัตน มณีศิริสานต กรรมการกองเลขา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


