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บทท่ี 1 บทนํา 
 

 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
 

1.เพื่อใหเปนแผนแมบทและแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
2.เพื่อใหทกุฝายทีเ่กี่ยวของในการจัดการศกึษาไดรับรูทิศทาง เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
3.เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม และการรวมคิดรวมทําระหวางสถานศึกษา ผูปกครองชุมชน และหนวยงานที ่ 
   เกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
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
การเรียนรู 
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ขั้นตอน วิธีการ / กิจกรรม ผลสําเร็จ 
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 

1. จัดพิมพ/ ประชาพิจารณ 

ไดแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
(รายป) ที่มีวัตถุประสงคยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติการทีช่ัดเจน สนองตอบ
การแกปญหาของสถานศึกษาความ
ตองการของชุมชนทั้งในระยะยาว 
(เปาหมาย) และระยะส้ัน (รายป)
และสอดรับกับวิสัยทศัน พันธกิจ
สามารถประเมินความกาวหนาตาม
มาตรฐานการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพืน้ฐานได 
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ขั้นตอน วิธีการ / กิจกรรม ผลสําเร็จ 
6. นําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศกึษาสู
การปฏิบตั ิ

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

มีแผนการปฏิบัติตามแผนอยาง 
จริงจัง เต็มใจเปนแผนของเรา 

 
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซางตาครูสศึกษา ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 

2558-2560 ดําเนินการโดยคํานึงถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผานมาและบริบทของ
สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการศึกษาทั้งดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการปกครองส่ิงแวดลอมและ
พลังงานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติการปฏิรูปในทศวรรษที่
สองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาและแผนยุทธศาสตรของฝายการศึกษา อัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสังคมอาเซียนและสังคมโลกเปนแนวทางในการกําหนด
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่จะดําเนินไปสูเปาหมายที่กําหนดโดยมีการศึกษา
เอกสารตางๆเพื่อใช 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 4 พ.ศ. 2559-2563 และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) 
11. ความคาดหวังของผูปกครองและชุมชน(แบบสอบถาม) 
12. นโยบายของฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
13. แนวทางการจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
14. บุคคลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
15. การวิเคราะห SWOT การดาเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
16. การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งภายในและภายนอก 
17. นโยบายโรงเรียน 
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18. การเปดประชาคมอาเซียน (ASEAN : Association of Southeast Asian Nations) 
19. ขอมูลการรับนักเรียนปจจุบันและอนาคต 
20. ขอมูลอัตรากําลังของโรงเรียนปจจุบันและอนาคต 
21. ขอมูลการแนวโนมการใชงบประมาณปจจุบันและอนาคต 
22. อัตลักษณโรงเรียนคาทอลิกและเอกลักษณนักเรียน 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนไดศึกษาเอกสารกรอบแนวคิดและวิเคราะหออกมาเปนประเด็นสําคัญ
ตางๆเพื่อนําไปสู การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรของสถานศึกษาเปนทิศทางใน
การดําเนินงานเพื่อการบรรลุเปาหมายที่กําหนดโดยจัดทําเปนตารางเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธระหวาง
กรอบแนวคิดกับประเด็นสําคัญที่จะนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาดังนี้ 

ตารางวิเคราะหกรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

                  
                       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                     
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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 

                    

22. อัตลักษณโรงเรียนคาทอลกิและ
เอกลักษณโรงเรียน 
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                        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  
และไดขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนตน 

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

ผานระบบคอมพวิเตอร 
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
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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 
จากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  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 สุเพญ็    ตรีวาอุดม 
  * โรงเรียนไดพัฒนาพื้นที่โดยจัดสรางลานหฤทัยเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมของ   
            นักเรียนอนุบาล 
  *   จัดสรางศูนยบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อใหคุณครูนักเรียนไดแสดงผลงานทาง 
                       วิชาการและใชเพื่อการประชุมของคุณครูและนักเรียน 
พ.ศ. 2552 เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจากคุณพอฟรังซีสเซเวียร  สุทศ  ประมวลพรอม     
                  เปนคุณพอยอหนบอสโก  วิทยา   คูวิรัตน 
พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดรับการรับรองตราสารจัดตั้งเพื่อกาวสูการเปนนิติบุคคล 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ฉบับปรับปรุง   พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560                   โรงเรียนซางตาครูสศึกษา                                                          9 
 

  โรงเรียนไดปรับลดจํานวนหองเรียนเพื่อรองรับการกอสรางอาคารปฏิบัติการและอาคาร 
             ประกอบการ 
พ.ศ. 2554 แตงตั้งเซอรวีรจีนี  เทพิน    เดชานนท   ดํารงตําแหนง ผูจัดการ - ผูอํานวยการ  แทน  
             เซอรเวโรนิกา  สุภาพร    ประราศรี 
  โรงเรียนผานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกจาก 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 โรงเรียนไดพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเอ้ือประโยชนสูงสุดโดยปรับเปล่ียนพื้น
อาคารอังแซลมชั้น 1 พื้นทางเดิน เปล่ียนสุขภัณฑหองน้ํา ปรับปรุงหองรับรอง เปล่ียน 
พัดลม และยายเสาธง 

  โรงเรียนไดพัฒนาหองสมุด หองมัลติมีเดีย และหองคอมพิวเตอรของโรงเรียน โดยจัด 
  บรรยากาศแหงการเรียนรู จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเพื่อบริการแกนักเรียน 
พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดพัฒนาอาคารสถานที่ โดยปรับเปล่ียนพื้นกระเบื้อง และพื้นทางเดิน บริเวณชั้น  
             1 อาคารอังแซลม     
พ.ศ.2557  เปล่ียนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาตจากคุณพอยอหนบอสโก  วิทยา   คูวิรัตน 
                  เปนคุณพอยอหนวรวุฒิ    กิจสกุล 
     แตงตั้งเซอรเรมอนด ประนอมไพร   พิเศษศักดิ์    ดํารงตําแหนง ผูจัดการ - ผูอํานวยการ   
      แทน   เซอรวีรจีนี  เทพิน    เดชานนท  
     โรงเรียนไดมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
     ทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อการกาวสูมาตรฐานสากลและการกาวสูประชาคมอาเซียน   
    โรงเรียนไดเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น  5 และ ชั้น 2 ของตึกอังแซลม 

2. ขอมูลโรงเรียนโดยสังเขป 
 
ช่ือ   โรงเรียนซางตาครูสศึกษา 
อักษรยอ  ซ.ศ.  
สังกัด   สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
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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 
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 

อัตลักษณโรงเรียน รัก รับใช และ เมตตา 
เอกลักษณนักเรียน ซื่อสัตย  สะอาด มารยาทงาม 
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3. โครงสรางการบริหารจัดการโรงเรียน 
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4. เกียรติประวัติของโรงเรียน 
 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 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันหมากลอม รุน Standard A  จาก
สมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย 

 พ.ศ. 2547  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3ไดรับรางวัลคะแนนสูงสุด ของกรุงเทพมหานคร ในการ
สอบแขงขันวิชาภาษาอังกฤษ  จัดโดยบริษัท ทอป เทสต จาํกัด 
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 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 
 โรงเรียนไดรับปายอาหารสะอาด รสชาติอรอย และ เมนชูสุูขภาพ  จากกระทรวงสาธารณสุข 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด ในการ

สอบแขงขันทางวิชาการ ใน 5 วิชาหลัก จัดโดยบริษัท ทอป เทสต จํากัด  
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 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 
 พ.ศ. 2553 นักเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปที่  4  และมัธยมศึกษาปที่  3 ไดรับรางวัลเหรียญทอง      

การประกวดกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ งานวันการศกึษาเอกชน 2554 จัดโดยสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันรองเพลงจนี งานวันการศึกษาเอกชน 
2554 จัดโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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 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 และประถมศกึษาปที่ 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 
 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 
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 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน ไดรับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบ O-Net วิชา
คณิตศาสตร 

 ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 ไดรับรางวัลการสอบแขงขันชิงทุนศึกษาตอตางประเทศ  ของ EF 
 พ.ศ. 2557  รางวัลสถานศึกษาดเีดนดานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบาน  จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมฯ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ไดรับรางวัลเหรียญทอง คณิตศาสตร  ของ สพฐ. 
 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันสะกดคํา งานวิชาการ “ สราง

วิชาการ สรรควิชาศิลป อินทราราม” โรงเรียนวัดอินทราราม 
 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ไดรับรางวัลชนะเลิศเกม 24  งานวิชาการ “ สรางวิชาการ สรรค

วิชาศิลป อินทราราม” โรงเรียนวัดอินทราราม 
 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ “  

CP TOFU HEROES เตาหูผัก พิทักษโลก ” จัดโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารจํากัด ( มหาชน ) 
 รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน ออมนอยมินิคัพ  จัดโดยเทศบาลออมนอย 
 รางวัลชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รุนอายุไมเกิน 15  ป จัดโดยเขตคลองสาน 
 รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 15 ป ของเขตธนบุรี 
 รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 12 ป ของเขตธนบุรี 
 
5. ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 

ศึกษาดี  มีคุณธรรม นําไปสูความสําเร็จ 
 
6.วิสัยทัศนโรงเรียน 

โรงเรียนซางตาครูสศึกษาบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล โดดเดน  
     คุณธรรม จริยธรรม ฉลาดลํ้าสุขภาวะมีทักษะชีวิตบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
7. พันธกิจ   

1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาล 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ฉบับปรับปรุง   พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560                   โรงเรียนซางตาครูสศึกษา                                                          17 
 

3.พัฒนาบุคลากรใหโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม 
4.สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
5.สงเสริมสนับสนนุใหผูเรียนมีทกัษะชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
6.สงเสริมใหบคุลากรดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

8. 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 
6.ผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทกัษะในการดําเนนิชีวิต 
7.บุคลากรดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
8.โรงเรียนมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนากับสถานศกึษา  องคกรภาครัฐ   

 ภาคเอกชน ระดบัทองถิน่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ 
 
9.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  
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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  
มีระบบและวินัยที่ดีและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีสภาพแวดลอมธรรมชาติที่สะอาด รมร่ืน และรมเย็น 
ปราศจากมลภาวะที่เปนพิษ และบรรยากาศที่อบอุนดวยไมตรีจิตและมิตรภาพ มีสัญลักษณทางศาสนา
เปนส่ิงเตือนใจใหทุกคนมุงสรางคุณงามความดี 
 
10. นโยบายของโรงเรียน 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวโรงเรียนจึงกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษา      
ดังนี้ 

1.สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมที่พงึประสงค 
2.สงเสริมผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความรูทางวิชาการ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  

ดนตรีและกีฬาอยางเตม็ตามศกัยภาพ  
3. สงเสริมความสามารถของผูเรียนในการคดิอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได

อยางมีสติสมเหตุผล 
  4. พัฒนาการจัดหลักสูตรสูมาตรฐานสากลและจดัระบบการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั  

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

สถานศึกษาเปนชุมชนแหงการเรียนรู  
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10. พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางคุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา  

11.  สงเสริมความสัมพันธ ความรวมมือกับสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศกึษา
และชุมชน 

 
11. 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 
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 
 
12. อัตลักษณนักเรียน 
      รัก รับใช เมตตา  -รักองคความดี รักและเคารพในคณุคาและศักดิศ์รีของตนเองและผูอ่ืน  
เปนบคุคลเพื่อผูอ่ืน เสียสละ มีน้ําใจ พรอมแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังส่ิงตอบแทน รูจักใหอภัย 
และคืนดี รักและทนุถนอมส่ิงสรางทั้งหลาย 
 
13. เอกลักษณสถานศึกษา 
 ซื่อสัตย  สะอาด มารยาทงาม 
      ซื่อสัตย  -  มีความซื่อตรง จริงใจทั้งตอหนาและลับหลัง 
      สะอาด  -  สะอาดทั้งกายและใจ 
     มารยาทงาม –  รูจักกาลเทศะ วางตนไดเหมาะสม 
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14. สถานท่ีต้ังโรงเรียน 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. แผนผังโรงเรียน 
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บทท่ี  3  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 - 2560 

(ระดับการศึกษาพ้ืนฐาน) 
 

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 
   การสอนโดยใชวิธกีารแบบ Storyline Approach 
5.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งเปนที่ยอมรับจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก 
6.โรงเรียนมีอุปกรณและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพยีงพอตอการใชงาน 
7.โรงเรียนมีชื่อเสียงดานกีฬา 
จุดออน 
1.การสงเสริมสุขภาพอนามัยของผูเรียนดานน้ําหนักเกนิเกณฑและต่ํากวาเกณฑ รวมถึงการดูแลสุขภาพ 
   ของตนเอง 
2.การควบคุมบํารุง รักษา ครุภัณฑตางๆใหอยูในสภาพใชงานได 
3.โรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนเขาใชบริการหองสมุดใหมากข้ึน 
โอกาส 
1.โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรหลายแหงที่เอ้ือตอการแสวงหาความรูดวยตนเองของ 
   นักเรียน 
2.ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือและใหการสนับสนนุในกิจกรรมตาง ๆของโรงเรียนเปนอยางด ี
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อุปสรรค 
1.สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยูในซอยที่คับแคบ สงผลใหการจราจรบริเวณรอบโรงเรียนติดขัดทั้งชวงเชาและ 
   ชวงเย็น 
2.โรงเรียนตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกบัโรงเรียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงหลายแหงทําใหเกิดการแขงขันสูง 
 

วิสัยทัศนโรงเรียน 
โรงเรียนซางตาครูสศึกษาบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล  โดดเดนคณุธรรม 
จริยธรรม ฉลาดลํ้าสุขภาวะ  มีทักษะชีวิตบนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ   
1.พัฒนาการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาล 
3.พัฒนาบุคลากรใหโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม 
4.สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
5.สงเสริมสนับสนนุใหผูเรียนมีทกัษะชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
6.สงเสริมใหบคุลากรเห็นคณุคาความเปนไทยและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เปาหมาย 
1.ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ลํ้าหนาทางความคดิ  ผลิตงานอยางสรางสรรค   
   และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 
2.บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจดัการ กําหนดนโยบาย โครงสรางโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3.อาคารสถานที่  สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู เอ้ือตอการเรียนการสอนสาธารณูปโภคครบครัน 
   ส่ือวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่สมบูรณทนัสมัย 
4.บุคลากรโดดเดนดานคณุธรรม จริยธรรม 
5.ครูเปนครูมืออาชีพ มีขวัญและกําลังใจ ผานการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
6.ผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทกัษะในการดําเนนิชีวิต 
7.บุคลากรดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
8 โรงเรียนมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนากับสถานศกึษา องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  
   ระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู  ( ม.10 , ม.17 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศ ( ม.5 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 จัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีป่ลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการบริการสังคม 
( ม.14) 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเปนระบบ มีโครงสรางชัดเจนคลองตัวประสิทธิภาพ
โปรงใสพรอมรับการตรวจสอบ ( ม.8 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทศัน และแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียน 
การสอน ( ม.11 , ม.13 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาระบบสาธารณปูโภคและโภชนาการเพื่อสงเสริมสุขอนามัยผูเรียนใหมีพัฒนาการ
ทางรางกายและสติปญญาสมวัย ( ม.11 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 8 พฒันาระบบประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ( ม.12 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 9 สงเสริมผูเรียนใหกลาแสดงออกพัฒนาทกัษะทางดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ( ม.1, 
ม.15 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 10 สงเสริมพัฒนาผูเรียนดานทักษะชีวิต  รางกาย อารมณ  สังคม  จิตใจ สติปญญา ( ม.1 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 11 สงเสริมปลูกฝงผูเรียนใหรูรักษสุขภาพ มีพลานามัยแข็งแรง มีภูมิคุมกันใหปลอดภัย 
จากสารเสพตดิ และส่ิงมอมเมาตางๆ ( ม.1 ) 
ยุทธศาสตรท่ี12 ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
บนพื้นฐานคณุคาทางพระวรสาร ( ม.2 , ม.16 ) 
ยุทธศาสตรท่ี13 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหแสวงหาความรู มีทักษะในการคิดและการทํางานอยางเปน
ระบบ ( ม.3 , ม.4 , ม.6 )  
ยุทธศาสตรท่ี 14 สนับสนนุใหครูและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย( ม.2 , ม.7) 
ยุทธศาสตรท่ี 15 สนับสนุนสงเสริมใหครูแสวงหาความรู แลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรแกผูอ่ืน ( ม.13 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 16 สงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
( ม.7 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 17 สนับสนุนใหครูดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( ม.7 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 18 สืบสานวัฒนธรรมและสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ( ม.2 ) 
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สรุปเปาหมาย ยุทธศาสตร / โครงการ / งาน / กิจกรรม 

ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 

1. เปาหมายขอท่ี 1 
ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ  ส่ือสารสองภาษา  ลํ้าหนาทาง
ความคิด  ผลิตงานอยางสรางสรรค  และรวมกันรับผิดชอบตอสังคม
โลก 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
โครงการ 
1.โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทียบเคยีงมาตรฐานสากล 
    -  การจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรขอท่ี 2 พัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศ 
โครงการ 
1.โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 
2.โครงการเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิต
สาธารณะในการบริการสังคม 
โครงการ 
1.โครงการบูรณาการการเรียนรู 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมเยี่ยมชมแหลงเรียนรู 
 2.กิจกรรมคายบูรณาการ 
 3.กิจกรรมการเรียนการสอนสูชุมชน ประกอบดวย 
  -ป.1 –ป.3  นําความรูและขอคิดที่ไดในการเรียนการสอนไปใชกบั
เพื่อนและคนในครอบครัว 
- ป.4- ป.6 นําความรูสูการปฏิบัติในสถานการณงาย ๆ ตอคนใกลชิด
และโรงเรียน  
  -ม.1 – ม.3 นําความรูไปประยุกตและเผยแพรตอโรงเรียนและชุมชน
ความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติอยางสรางสรรคเพื่อประโยชน 

 
 
 
 
ฝายวิชาการ 
ฝายบุคคล 
 
 
ฝายวิชาการ 
ฝายบุคคล 
ฝายกิจการนกัเรียน 
 
 
 

ฝายวิชาการ 
ฝายบุคคล 
ฝายกิจการนักเรียน 
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ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 ยุทธศาสตรท่ี 13  สงเสริมและพฒันาผูเรียนใหแสวงหาความรู 

มีทักษะในการคิดและการทํางานอยางเปนระบบ 
โครงการตามกลุมสาระการเรียนรู ดังนี ้
โครงการ 
1.โครงการคายคณิตศาสตร 
2.โครงการคายวิทยาศาสตร 
3.โครงการคายอาเซียน 
4.โครงการคายศิลปะ 
5.โครงการสงเสริมทักษะความรูงานอาชีพ 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมวันสําคญัทางภาษาไทย วันสุนทรภู และวันภาษาไทย 
2.กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย ดานการอาน การเขียนและการ
พูด 
3.กิจกรรมเสริมศกัยภาพทางคณิตศาสตร 
4.กิจกรรมเสริมศกัยภาพทางวิทยาศาสตร 
5.กิจกรรมวิทยาศาสตรมหัศจรรย 
6.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 
7.กิจกรรมส่ือสรางสรรคทางวิทยาศาสตร8.กิจกรรมมารยาทไทย 
8.กิจกรรมวันสําคญัทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณ ี
9.กิจกรรมเศรษฐศาสตรกับชีวิต 
10.กิจกรรมมัคคุเทศกนอย 
11.กิจกรรมสูอาชีพ 
12.กิจกรรมแขงขันทกัษะทางคอมพิวเตอร 
13.กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนภาษาอังกฤษ 
14.กิจกรรมยกระดบับูรณาการจัดการเรียนรูดวยStoryline Approach 

ฝายวิชาการ 

2. เปาหมายขอท่ี 2 
    บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการกําหนด   นโยบาย 
โครงสราง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน 
1.งานนโยบายและแผน 

 
 
 
 

ฝายบริหารทั่วไป 
ฝายจิตตาภิบาล 
ฝายวิชาการ 
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ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 - การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- การจัดทําแผนปฏิบัตกิาร 
- การจัดทําแผนกลยุทธ 
- การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
- การจัดทําคูมือบริหารโรงเรียน 
-การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฝาย 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเปนระบบ มี
โครงสรางชัดเจน คลองตัว ประสิทธิภาพ โปรงใสพรอมรับการ
ตรวจสอบ 
แผนงาน 
1. งานการเงิน การบญัชี และงบประมาณ 
2. งานธุรการ 
3. งานจัดซื้อ 
4. งานประชาสัมพันธ 
5. งานชั้นเรียนคณุภาพ 

ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายบุคคล 
ฝายบริการ 
ฝายบริหารทั่วไป 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ ( ม.12 ) 
แผนงาน 
1.งานมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
2.งานสารสนเทศ 

ฝายมาตรฐานคณุภาพ
การศึกษา 

3. เปาหมายท่ี 3 
อาคารสถานที่  สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู  เอ้ือตอการเรียนการ
สอนสาธารณูปโภคครบครัน ส่ือวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่สมบูรณ
ทันสมัย 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่  ภูมิทัศน  และแหลง
เรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
แผนงาน 
1.งานอาคารสถานที ่
2.งานส่ิงแวดลอม 
 

 
 
 
 
ฝายบริการ 
ฝายวิชาการ 
ฝายบริหารทั่วไป 
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ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 โครงการ 

โครงการ ซศ.รวมอนุรักษและพฒันาส่ิงแวดลอม 
กิจกรรม 
-กิจกรรมสรางความตระหนักใหความรูเร่ืองการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
-กิจกรรม Reuse & Recycle 
-กิจกรรมรณรงคทิ้งขยะใหถกูที ่

 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโภชนาการเพื่อ
สงเสริมสุขอนามัยผูเรียนใหมีพัฒนาการทางรางกายและสติปญญา
สมวัย 
แผนงาน 
1.งานอนามัยและโภชนาการ 
2.งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
โครงการ 
1.โครงการ ฉลาดรู  ฉลาดเลือก  ฉลาดกิน 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมใหและรับความรูจากหนวยงานภายในและภายนอก 
2.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีน้ําหนกัเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
3.กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานอาหารและผูสัมผัสอาหาร 

ฝายบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เปาหมายท่ี 4  บุคลากรโดดเดนดานคุณธรรมจริยธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 12 
ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคบนพื้นฐานคณุคาทางพระวรสาร 
แผนงาน 
1.งานอภิบาล 
2.งานแพรธรรม 
โครงการ 
1.โครงการรัก รับใช รวมใจอาสา 
2.โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจคณุธรรม 
 

 
ฝายจิตตาภิบาล 
ฝายบริหารทั่วไป 
ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายบุคคล 
ฝายบริการ 
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ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 กิจกรรม 

1.กิจกรรมพระวาจาสูชีวิต 
2.กิจกรรมวิถีธรรมริมฝงเจาพระยา 
3.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน 
4.กิจกรรมบันทึกความดี/บันทกึการออม 
5.กิจกรรมเดก็ดีศรีซางตาครูส 
6.กิจกรรมเชิดชูเกยีรติคิดสดีทําด ี
7.กิจกรรมอบรมผูเรียนเร่ืองเพศศาสตรศึกษา 
8.กิจกรรมรณรงคสงเสริมอัตลักษณ 
9.กิจกรรมชุมนุมจติอาสา 
10.กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน 
11.กิจกรรมสงเสริมความรูดานจิตสาธารณะ 
ยุทธศาสตรท่ี 14 สนับสนุนใหครูและผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย 
แผนงาน 
1.งานอภิบาล 
2.งานแพรธรรม 
3.งานระเบียบวินัย 
4.งานพัฒนาผูเรียน 
5.งานสัมพันธชุมชน 
6.งานพัฒนาบุคลากร 
โครงการ 
1.โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจคณุธรรม 
2.โครงการ สรางเสริมทักษะชีวิตแกผูเรียน 
3.โครงการสรางเสริมศักยภาพผูเรียนดานสุนทรียภาพ 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมมิสซาเปด/ปดปการศกึษา 
2.กิจกรรมมิสซาศกุรตนเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝายบุคคล 
ฝายจิตตาภิบาล 
ฝายกิจการนักเรียน 
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ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 3.กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน 

4.กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา 
5.กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนทิและศีลกําลัง 
6.กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 
7.กิจกรรมเขาเงียบฟนฟจูิตใจครูคาทอลิก เขต 3 
8.กิจกรรมแสวงบุญครูคาทอลิก 
9.กิจกรรมเขาเงียบฟนฟจูิตใจผูเรียนคาทอลิก 
10.กิจกรรมแสวงบุญผูเรียนคาทอลิก 
11.กิจกรรมสอนคําสอนผูเรียนคาทอลิกในตอนเชา 
12.กิจกรรมสงเสริมกระแสเรียก 
13.กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต 
14.กิจกรรมอบรมผูเรียนยุวธรรมทตู 
15.กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต 
16.กิจกรรมพระวาจาสูชีวิต 
17.กิจกรรมจัดทําหลักสูตรและแผนการเรียนวิชาคริสตศาสนา 
18.กิจกรรมสงเสริมพัฒนาและอบรมครูผูสอนคริสตศาสนา 
19.กิจกรรมจัดบรรยากาศคาทอลิก 
20.กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนกับุญเปาโลอัครสาวก 
21.กิจกรรมสมโภชแมพระรับเกียรตยิกข้ึนสวรรค 
22.กิจกรรมงานวันพระคมัภีร 
23.กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ 
24.กิจกรรมฉลองศาสนนามคณุพอ/มาเซอร 
25.กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ 
26.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผูสอน 
27.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน 
28.กิจกรรมบันทึกความดี/ บันทึกการออม 
29.กิจกรรมเดก็ดีศรีซางตาครูส 
30.กิจกรรมเชดิชเูกียรติคิดสดทีําด ี
31.กิจกรรมอบรมผูเรียนเร่ือง เพศศาสตรศกึษา 
32.กิจกรรมสงเสริมพัฒนา/อบรมครูผูสอนจริยธรรม 
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ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 33.กิจกรรมพัฒนาส่ือการสอนจริยธรรม 

34.กิจกรรรม Dancing Team 
35.กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
36.กิจกรรมคายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี 
37.กิจกรรมสรางสรรคงานดนตรีสากล 
38.กิจกรรมฝกฝนทักษะดานดนตรีไทย 
39.กิจกรรมเสริมทกัษะดานนาฏศิลป 
40.กิจกรรมฝกฝนคนเกงดานศิลปะ 
41.กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
42.กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
43.กิจกรรมผูปกครองเครือขาย 
44.กิจกรรมวันไหวครู 
45.กิจกรรมวันครู 
46.กิจกรรมวันพอแหงชาต ิ

 

5. เปาหมายท่ี 5 ครูเปนครูมืออาชีพมีขวัญและกําลังใจผานการประเมิน
ทั้งภายในและภายนอก 
ยุทธศาสตรท่ี 15 สนับสนุนสงเสริมใหครูแสวงหาความรู แลกเปล่ียน
เรียนรูและเผยแพรแกผูอ่ืน 
-การสงเสริมการจัดการความรูสูการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี 16  สงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  
โครงการ 
1.โครงการสงเสริมพัฒนาศกัยภาพครูและบุคลากร 
2.โครงการเปดโลกทศันสูการเรียนรู 

 
 
ฝายบุคคล 
 
 
 

6. เปาหมายขอท่ี 6  ผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทักษะในการ
ดําเนินชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 9 สงเสริมผูเรียนใหกลาแสดงออกพัฒนาทกัษะ
ทางดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
แผนงาน 
1.งานพัฒนาผูเรียน 

 
 

ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายบริการ 
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ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 2.งานสวัสดิภาพผูเรียน 

3.งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
4.งานอนามัยและโภชนาการ 
โครงการ 
1.โครงการ SC วัยใสใสใจสุขภาพ  
2.โครงการสรางเสริมศักยภาพผูเรียนดานสุนทรียภาพ 
3.โครงการคายศิลปะ 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมวันศกุรกับสุขภาพ 

2.กิจกรรมฝกซอมกีฬาแขงขันเพื่อพัฒนานกักีฬาสูอาชีพ 

3.กิจกรรมกฬีาสีภายใน (เฟองฟาเกมส) 
4.กิจกรรมความรูคูสุขภาพ 

5.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

6.กิจกรรมสรางสรรคงานดนตรีสากล 

7.กิจกรรมฝกฝนทักษะดานดนตรีไทย 

8.กิจกรรมเสริมทักษะดานนาฏศิลป 
9.กิจกรรมฝกฝนคนเกงดานศิลปะ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 สงเสริมพัฒนาผูเรียนดานทักษะชีวิต รางกาย 
อารมณ  สังคม  จิตใจ  สติปญญา 
แผนงาน 
งานระเบยีบวินัย 
งานสวัสดิภาพผูเรียน 
งานพัฒนาผูเรียน 
โครงการ 
1.โครงการสรางเสริมทักษะชีวิตแกผูเรียน 
2.โครงการเฝาระวังสารเสพติดในโรงเรียน 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมจัดระเบยีบแถว 
2.กิจกรรมตรวจเยี่ยมนักเรียน 
3.กิจกรรมเขาควิสรางวินยั 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ฝายกิจการนักเรียน 
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ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 4.กิจกรรมสวัสดีคุณครู 

5.กิจกรรมตอนเชาทีห่นาเสาธง 
6.กิจกรรมปฐมนเิทศ 
7.กิจกรรมลูกเสือจราจร 
8.กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
9.กิจกรรมใหความรูเร่ืองสารเสพตดิ 
10.กิจกรรมตรวจสารเสพติดงดสูบบุหร่ีโลก 
11.กิจกรรมตอตานสารเสพติดโลก 
12.การแนะแนว 
13.โลกกวางทางการศึกษา 
14.กิจกรรมวันสําคัญทางลูกเสือ 
15.กิจกรรมชุมนุม 
16.กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
17.กิจกรรมสภานักเรียน 
18.กิจกรรมทําเนียบคนเกง 
19.กิจกรรรม Dance Team 
20.กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
21.กิจกรรมคายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 11 สงเสริมปลูกฝงผูเรียนใหรูรักษสุขภาพ  มีพลานามัย
แข็งแรง มีภูมิคุมกันใหปลอดภัยจากสารเสพติด และส่ิงมอมเมาตางๆ 
แผนงาน 
งานสวัสดิภาพผูเรียน 
งานพัฒนาผูเรียน 
โครงการ 
1. โครงการ SC วัยใสใสใจสุขภาพ 
2. โครงการเฝาระวังสารเสพติดในโรงเรียน 
กิจกรรม 
 1.กิจกรรมวันศกุรกับสุขภาพ 

2.กิจกรรมฝกซอมกีฬาแขงขันเพื่อพัฒนานกักีฬาสูอาชีพ 

3.กิจกรรมกีฬาสีภายใน (เฟองฟาเกมส) 

ฝายกิจการนักเรียน 
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ท่ี เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 4.กิจกรรมความรูคูสุขภาพ 

5.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

6.กิจกรรมใหความรูเร่ืองสารเสพตดิ 
7.กิจกรรมตรวจสารเสพติดงดสูบบุหร่ีโลก 
8.กิจกรรมตอตานสารเสพติดโลก 

 

7. เปาหมายท่ี 7  บุคลากรดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 17 สนับสนุนใหบคุลากรดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ 
โครงการครู ซ.ศ. พอเพียง 

 
 
ฝายบุคคล 
 
 

8. เปาหมายขอท่ี 8 โรงเรียนมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวม
พัฒนากับสถานศึกษา  องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน ระดับทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรขอท่ี 18 สืบสานวัฒนธรรมและสงเสริมการมีสวนรวม
จากภาคสวนตางๆ 
แผนงาน 
1.งานสัมพันธชุมชน 
โครงการ 
1.โครงการสัมพันธชุมชน 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
2.กิจกรรมผูปกครองเครือขาย 
3.กิจกรรมวันไหวครู 
4.กิจกรรมวันครู 
5.กิจกรรมวันพอแหงชาต ิ
6.กิจกรมวันแมแหงชาต ิ
7.กิจกรรมวันเด็ก 
  

 
 
 
ฝายกิจการนักเรียน 
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แผนปฏิบัตกิารที่สอดคลองกบัแผนยุทธศาสตร 
ปการศึกษา 2558 – 2560 

 
เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
นโยบาย/มาตรการ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา/ระดับ

ความสําเร็จ 
หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

เปาหมายขอท่ี 1 
ผูเรียนมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  ส่ือสาร
สองภาษา  ลํ้าหนา
ทางความคิด  ผลิต
งานอยางสรางสรรค  
และรวมกันรับผิดชอบ
ตอสังคมโลก 

ยุทธศาสตร ท่ี 1  
พัฒนาหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู 

หลักสูตรรอยละ 
85 ไดรับการ
พัฒนาเทยีบเคียง
มาตรฐานสากล 

1.โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทียบเคยีง
มาตรฐานสากล 
- การจัดการเรียนการสอน 
 

83 84 85 ฝายวิชาการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
พัฒนาวิชาการสู
ความเปนเลิศ 

รอยละ 85 ของ
ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาวิชาการสู
ความเปนเลิศ 

1.โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 
 - กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนภาษาอังกฤษ 
2. โครงการเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะการใช 
    ภาษาตางประเทศ 

83 
 
83 
 

84 
 

84 
 

85 
 

85 

ฝายวิชาการ 
ฝายบุคคล 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  
จัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนที่
ปลูกฝงใหผูเรียนมี
จิตสาธารณะใน
การบริการสังคม 

รอยละ 85 ของ
ผูเรียนมีจิต
สาธารณะในการ
บริการสังคม 

1.โครงการบูรณาการการเรียนรู 
- กิจกรรมเยีย่มชมแหลงเรียนรู 
- กิจกรรมคายบูรณาการ 
-กิจกรรมการเรียนการสอนสูชุมชน ประกอบดวย 
  -ป.1-ป.3 นําความรูและขอคิดที่ไดในการเรียนการ 

83 84 85 ฝายวิชาการ 
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เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 
 

2559 2560 

   
 

สอนไปใชกบัเพื่อนและคนในครอบครัว 
- ป.4- ป.6 นําความรูสูการปฏิบัติในสถานการณงาย 
ๆ ตอคนใกลชิดและโรงเรียน  
  -ม.1 – ม.3 นําความรูไปประยุกตและเผยแพรตอ
โรงเรียนและชุมชนความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ
อยางสรางสรรคเพื่อประโยชน 

    
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 13
สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนใหแสวงหา
ความรู มีทักษะใน
การคิดและการ
ทํางานอยางเปน
ระบบ 
 

ผูเรียนรอยละ 85 
แสวงหาความรู มี
ทักษะในการคดิ
และการทํางาน
อยางเปนระบบ 

1.โครงการคายคณิตศาสตร 
2.โครงการคายวิทยาศาสตร 
3.โครงการคายอาเซียน 
4.โครงการคายศิลปะ 
5.โครงการสงเสริมทักษะความรูงานอาชีพ 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมวันสําคญัทางภาษาไทย วันสุนทรภู และ
วันภาษาไทย 
2.กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย ดานการอาน 
การเขียนและการพูด 
3.กิจกรรมเสริมศกัยภาพทางคณิตศาสตร 

83 
83 
83 
83 
83 

84 
84 
84 
84 
84 

85 
85 
85 
85 
85 

ฝายวิชาการ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

   4.กิจกรรมเสริมศกัยภาพทางวิทยาศาสตร 
5.กิจกรรมวิทยาศาสตรมหัศจรรย 
6.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 
7.กิจกรรมส่ือสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
8.กิจกรรมมารยาทไทย 
9.กิจกรรมวันสําคญัทางศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี
10.กิจกรรมเศรษฐศาสตรกับชีวิต 
11.กิจกรรมมัคคุเทศกนอย 
12.กิจกรรมสูอาชีพ 
13.กิจกรรมแขงขันทกัษะทางคอมพิวเตอร 
14.กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนภาษาอังกฤษ 
15.กิจกรรมยกระดบับูรณาการจัดการเรียนรูดวย
Storyline Approach 

    

เปาหมายขอท่ี 2 
บุคลากรมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
กําหนด   นโยบาย          

ยุทธศาสตรท่ี 4 
บริหารจัด
การศึกษาดวย
หลักธรรมาภิบาล 

บุคลากรรวมมือกัน
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศกึษา 

1.งานนโยบายและแผน 
2.การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
3.การจัดทําแผนปฏิบตัิการ 

   ฝายบริหารทั่วไป 
ฝายจิตตาภิบาล 
ฝายวิชาการ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเรจ็ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

โครงสราง โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

 ของโรงเรียนโดย
ยึดหลักธรรมา 
ภิบาล 

4.การจัดทําแผนกลยุทธ 
5.การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
6.การจัดทําคูมือบริหารโรงเรียน 
7.การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฝาย 

   ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายบุคคล 
ฝายบริการ 
ฝายมาตรฐานฯ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  
โรงเรียนมีระบบ
การบริหารจัดการ
เปนระบบ มี
โครงสรางชัดเจน 
คลองตัว 
ประสิทธิภาพ 
โปรงใสพรอมรับ
การตรวจสอบ 

โรงเรียนมีระบบ
การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
กอใหเกิด
ประสิทธิผลที่ด ี

1. งานการเงิน การบญัชี และงบประมาณ 
2. งานธุรการ 
3. งานจัดซื้อ 
4. งานประชาสัมพันธ 
5. งานชั้นเรียนคณุภาพ 
 

   ฝายบริหารทั่วไป 
ฝายจิตตาภิบาล 
ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายบุคคล 
ฝายบริการ 
ฝายมาตรฐานฯ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 
พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในของ  

ระบบประกนั
คุณภาพภายใน
ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

1.งานมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
2.งานสารสนเทศ 
 

   ฝายมาตรฐานฯ 
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เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

 โรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ 

      

เปาหมายท่ี 3 
อาคารสถานที่  สภาพ 
แวดลอมและแหลง
เรียนรู  เอ้ือตอการ
เรียนการสอน  
สาธารณปูโภคครบ
ครัน ส่ือวัสดุอุปกรณ 
และเทคโนโลยีที่
สมบูรณ ทันสมัย 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่   
ภูมิทัศน  และ
แหลงเรียนรูใหเอ้ือ
ตอการจัดการเรียน
การสอน 

รอยละ  90 ของ
อาคารสถานที่  
สภาพแวดลอม
แหลงเรียนรู  ส่ือ
วัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีสมบูรณ
ทันสมัย 

1.งานอาคารสถานที ่
2.งานส่ิงแวดลอม 
3.โครงการ ซศ.รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
4.กิจกรรมสรางความตระหนักใหความรูเร่ืองการ
อนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
5.กิจกรรม Reuse & Recycle 
6.กิจกรรมรณรงคทิ้งขยะใหถูกที ่
 

88 89 90 ฝายบริการ 
ฝายวิชาการ 
ฝายบริหารทั่วไป 

 ยุทธศาสตรท่ี 7  
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
โภชนาการเพื่อ
สงเสริมสุขอนามัย
ผูเรียนใหมี 

ผูเรียนรอยละ  95  
ไดรับโภชนาการ 
ที่ดี ภายใต
สาธารณูปโภคที่
ครบครันถกู
สุขลักษณะ 

1.งานอนามัยและโภชนาการ 
2.งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
3.โครงการ ฉลาดรู  ฉลาดเลือก  ฉลาดกิน 
4.กิจกรรมใหและรับความรูจากหนวยงานภายใน
และภายนอก 
5.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีน้ําหนกัเปนไปตาม 

83 85 90 ฝายบริการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
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เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

 พัฒนาการทาง
รางกายและ
สติปญญาสมวัย 

 เกณฑมาตรฐาน 
6.กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานอาหารและผูสัมผัส
อาหาร 

    

เปาหมายขอท่ี 4
บุคลากรโดดเดนดาน
คุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 12 
ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกใหผูเรียน
มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงคบน
พื้นฐานคุณคาทาง
พระวรสาร  

ผูเรียนรอยละ 90 
มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคบน
พื้นฐานคุณคาทาง
พระวรสาร  
 

1.งานอภิบาล 
2.งานแพรธรรม 
3.โครงการรัก รับใช รวมใจอาสา 
4.โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจคณุธรรม 
5.กิจกรรมพระวาจาสูชีวิต 
6.กิจกรรมวิถีธรรมริมฝงเจาพระยา 
7.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน 
8.กิจกรรมบันทึกความดี/บันทกึการออม 
9.กิจกรรมเดก็ดีศรีซางตาครูส 
10.กิจกรรมเชดิชเูกียรติคิดสดทีําด ี
11.กิจกรรมอบรมผูเรียนเร่ืองเพศศาสตรศกึษา 
12.กิจกรรมรณรงคสงเสริมอัตลักษณ 
13.กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 
14.กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน 
 

88 89 90 ฝายจิตตาภิบาล 
ฝายบริหารทั่วไป 
ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายบุคคล 
ฝายบริการ 
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เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

   15.กิจกรรมสงเสริมความรูดานจิตสาธารณะ     
 ยุทธศาสตรท่ี 14 

สนับสนุนใหครู
และผูเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม
และปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย 
 

ครูและผูเรียน 
รอยละ 90 มี
คุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดี
ตอ
พระมหากษัตริย 

1.งานอภิบาล 
2.งานแพรธรรม 
3.งานระเบียบวินัย 
4.งานพัฒนาผูเรียน 
5.งานสัมพันธชุมชน 
6.งานพัฒนาบุคลากร 
7.โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจคณุธรรม 
8.โครงการ สรางเสริมทักษะชีวิตแกผูเรียน 
9.โครงการสรางเสริมศักยภาพผูเรียนดาน
สุนทรียภาพ 
10.กิจกรรมมิสซาเปด/ปดปการศึกษา 
11.กิจกรรมมิสซาศุกรตนเดือน 
12.กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน 
13.กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา 
14.กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนทิและศีล
กําลัง 
 

88 89 90 ฝายบุคคล 
ฝายจิตตาภิบาล 
ฝายกิจการนักเรียน 
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เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

   15.กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 
16.กิจกรรมเขาเงยีบฟนฟูจติใจครูคาทอลิก เขต 3 
17.กิจกรรมแสวงบุญครูคาทอลิก 
18.กิจกรรมเขาเงยีบฟนฟูจติใจผูเรียนคาทอลิก 
19.กิจกรรมแสวงบุญผูเรียนคาทอลิก 
20.กิจกรรมสอนคําสอนผูเรียนคาทอลิกในตอนเชา 
21.กิจกรรมสงเสริมกระแสเรียก 
22.กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต 
23.กิจกรรมอบรมผูเรียนยุวธรรมทตู 
24.กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต 
25.กิจกรรมพระวาจาสูชีวิต 
26.กิจกรรมจัดทําหลักสูตรและแผนการเรียนวิชา
คริสตศาสนา 
27.กิจกรรมสงเสริมพัฒนาและอบรมครูผูสอนคริสต
ศาสนา 
28.กิจกรรมจัดบรรยากาศคาทอลิก 
29.กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนกับุญเปาโล
อัครสาวก 
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เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

   30.กิจกรรมสมโภชแมพระรับเกียรตยิกข้ึนสวรรค 
31.กิจกรรมงานวันพระคมัภีร 
32.กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ 
33.กิจกรรมฉลองศาสนนามคณุพอ/มาเซอร 
34.กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ 
35.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผูสอน 
36.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน 
37.กิจกรรมบันทึกความดี/ บันทึกการออม 
38.กิจกรรมเดก็ดีศรีซางตาครูส 
39.กิจกรรมเชดิชเูกียรติคิดสดทีําด ี
40.กิจกรรมอบรมผูเรียนเร่ือง เพศศาสตรศกึษา 
41.กิจกรรมสงเสริมพัฒนา/อบรมครูผูสอนจริยธรรม 
42.กิจกรรมพัฒนาส่ือการสอนจริยธรรม 
43.กิจกรรรม Dancing Team 
44.กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
45.กิจกรรมคายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี 
46.กิจกรรมสรางสรรคงานดนตรีสากล 
47.กิจกรรมฝกฝนทักษะดานดนตรีไทย 
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เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

   48.กิจกรรมเสริมทกัษะดานนาฏศิลป 
49.กิจกรรมฝกฝนคนเกงดานศิลปะ 
50.กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
51.กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
52.กิจกรรมผูปกครองเครือขาย 
53.กิจกรรมวันไหวครู 
54.กิจกรรมวันครู 
55.กิจกรรมวันพอแหงชาต ิ

    

เปาหมายท่ี 5 ครูเปน
ครูมืออาชีพมีขวัญ
และกําลังใจผานการ
ประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก 
 

ยุทธศาสตรท่ี 15   
สนับสนุนสงเสริม
ใหครูแสวงหา
ความรูแลกเปล่ียน
เรียนรูและเผยแพร
แกผูอ่ืน 

ครูรอยละ  85 เปน
ครูมืออาชีพมีขวัญ
และกําลังใจผาน
การประเมินทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

1.การสงเสริมการจัดการความรูสูการพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรู 
 

83 84 85 ฝายบุคคล 
ฝายวิชาการ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 16 
 สงเสริมใหครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่  

ครูรอยละ 85  
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที ่

1.โครงการสงเสริมพัฒนาศกัยภาพครูและบุคลากร 
2.โครงการเปดโลกทศันสูการเรียนรู 

83 84 85 ฝายบุคคล 
ฝายวิชาการ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

 อยางมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

อยางมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

     

เปาหมายขอท่ี 6
ผูเรียนมีความฉลาด
ทางสุขภาวะและ
ทักษะในการดําเนนิ 
ชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 9
สงเสริมผูเรียนให
กลาแสดงออก
พัฒนาทักษะ  
ทางดานกีฬา 
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป 

ผูเรียนรอยละ 90 
กลาแสดงออก
พัฒนาทักษะ
ทางดานกีฬา 
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป 

1.งานพัฒนาผูเรียน 
2.งานสวัสดิภาพผูเรียน 
3.งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
4.งานอนามัยและโภชนาการ 
โครงการ 
1.โครงการ SC วัยใสใสใจสุขภาพ  
2.โครงการสรางเสริมศักยภาพผูเรียนดาน
สุนทรียภาพ 
3.โครงการคายศิลปะ 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมวันศกุรกับสุขภาพ 

2.กิจกรรมฝกซอมกีฬาแขงขันเพื่อพัฒนานกักีฬาสู
อาชีพ 

3.กิจกรรมกีฬาสีภายใน (เฟองฟาเกมส) 
 

88 89 90 ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายวิชาการ 
ฝายบริการ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

   4.กิจกรรมความรูคูสุขภาพ 

5.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

6.กิจกรรมสรางสรรคงานดนตรีสากล 

7.กิจกรรมฝกฝนทักษะดานดนตรีไทย 

8.กิจกรรมเสริมทักษะดานนาฏศิลป 
9.กิจกรรมฝกฝนคนเกงดานศิลปะ 

    

 ยุทธศาสตรท่ี 10 
สงเสริมพัฒนา
ผูเรียนดานทักษะ
ชีวิต  รางกาย 
อารมณ  สังคม  
จิตใจ  สติปญญา 

ผูเรียนรอยละ 90 
มีทักษะชีวิต 
รางกาย อารมณ  
สังคม  จิตใจ  
สติปญญา 

 

1.งานระเบียบวินัย 
2.งานสวัสดิภาพผูเรียน 
3.งานพัฒนาผูเรียน 
4.โครงการสรางเสริมทักษะชีวิตแกผูเรียน 
5.โครงการเฝาระวังสารเสพติดในโรงเรียน 
6.กิจกรรมจัดระเบยีบแถว 
7.กิจกรรมตรวจเยี่ยมนักเรียน 
8.กิจกรรมเขาคิวสรางวินยั 
9.กิจกรรมสวัสดีคุณครู 
10.กิจกรรมตอนเชาทีห่นาเสาธง 
11.กิจกรรมปฐมนิเทศ 
 

88 89 90 ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายวิชาการ 
ฝายบริการ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

   12.กิจกรรมลูกเสือจราจร 
13.กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
14.กิจกรรมใหความรูเร่ืองสารเสพตดิ 
15.กิจกรรมตรวจสารเสพติดงดสูบบุหร่ีโลก 
16.กิจกรรมตอตานสารเสพติดโลก 
17.การแนะแนว 
18.โลกกวางทางการศึกษา 
19.กิจกรรมวันสําคัญทางลูกเสือ 
20.กิจกรรมชุมนุม 
21.กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
22.กิจกรรมสภานักเรียน 
23.กิจกรรมทําเนียบคนเกง 
24.กิจกรรรม Dance Team 
25.กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
26.กิจกรรมคายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี 

    

 ยุทธศาสตรท่ี 11 
สงเสริมปลูกฝง  

ผูเรียนรอยละ 90 
มีพลานามัย 

1.งานสวัสดิภาพผูเรียน 
2.งานพัฒนาผูเรียน 

88 89 90 ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายวิชาการ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

 

เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

 ผูเรียนใหรูรักษ
สุขภาพ  มี
พลานามัยแข็งแรง 

แข็งแรง มี
ภูมิคุมกันให
ปลอดภัยจาก 

3. โครงการ SC วัยใสใสใจสุขภาพ 
4. โครงการเฝาระวังสารเสพติดในโรงเรียน 
5.กิจกรรมวันศกุรกับสุขภาพ 
6.กิจกรรมฝกซอมกีฬาแขงขันเพื่อพัฒนานกักีฬาสู
อาชีพ 
7.กิจกรรมกีฬาสีภายใน (เฟองฟาเกมส) 
8.กิจกรรมความรูคูสุขภาพ 
9.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
10.กิจกรรมใหความรูเร่ืองสารเสพตดิ 
11.กิจกรรมตรวจสารเสพติดงดสูบบุหร่ีโลก 
12.กิจกรรมตอตานสารเสพติดโลก 

   ฝายบริการ 

เปาหมายท่ี 7  
บุคลากรดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 17 
สนับสนุนให
บุคลากรดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ครูรอยละ 90 
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการครู ซ.ศ. พอเพียง 88 89 90 ฝายบุคคล 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

นโยบาย/มาตรการ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา/ระดับ
ความสําเร็จ 

หนวยงานรับผิดชอบ 

2558 2559 2560 

เปาหมายขอท่ี 8 
โรงเรียนมีภาคี
เครือขายการจัดการ
เรียนรูและรวมพัฒนา
กับสถานศกึษา  
องคกรภาครัฐ  
ภาคเอกชน ระดบั
ทองถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 18 
สืบสานวัฒนธรรม
และสงเสริมการมี
สวนรวมจากภาค
สวนตางๆ 
 

โรงเรียนมีภาคี
เครือขายรวม
พัฒนา
สถานศึกษา
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.งานสัมพันธชุมชน 
2.โครงการสัมพันธชุมชน 
3.กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
4.กิจกรรมผูปกครองเครือขาย 
5.กิจกรรมวันไหวครู 
6.กิจกรรมวันครู 
7.กิจกรรมวันพอแหงชาต ิ
8.กิจกรมวันแมแหงชาต ิ
9.กิจกรรมวันเด็ก 
 
 
 
 
  

   ฝายกิจการนักเรียน 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

บทท่ี 4      การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาไปสู 
การปฏิบัติและการนิเทศติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
 

เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซางตาครูสศึกษาเปนไปอยางมี
บูรณาการสัมพันธเปนกระบวนการเชื่อมโยงและใหทุกหนวยงานในโรงเรียน เขามามีสวนรวมอยางจริงจัง 
ในการนําวัตถุประสงคนโยบายปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการโดยมี
แผนงานและโครงการรองรับ เพื่อการดําเนินการในข้ันปฏิบัติตามเปาหมายเกณฑตัวชี้วัดความสําเร็จและ
มาตรการดําเนินงาน ในชวงเวลาที่กําหนดมีทรัพยากรที่ตองใชและผูรับผิดชอบที่ชัดเจนนําไปดําเนินการให
บรรลุผลสําเร็จ รวมถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหเขามารวมคิดรวมทํา รวมติดตาม 
ตรวจสอบทบทวนและประเมินผล การดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่กําหนด รวมทั้งการปรับปรุงแกไขหรือ
กําหนดยุทธศาสตรใหม หากพบวามาตรการที่กําหนดยังไมบรรลุเจตนารมณของยุทธศาสตรอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
โรงเรียนไดกําหนดแนวทางการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติไวดังน้ี 
 
1. จัดเตรียมและพัฒนากลไกการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติเร่ิมจากการกําหนด
มาตรการสงเสริมความรูความเขาใจในสาระของยุทธศาสตรพรอมทั้งกําหนดกลไกประสานดานตางๆของ
ยุทธศาสตรโดยใชกระบวนการการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกระดับ 
2. จัดทํากรอบและแนวปฏิบัติของยุทธศาสตรโดยระดมสรรพกําลังภายในโรงเรียนในการแปลงยุทธศาสตร
สูการปฏิบัติทุกข้ันตอนในรูปแบบที่มีการเรียนรูและบูรณาการความคิดรวมกันสรางกรอบแนวคิดและ
หลักการในการทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความสอดคลองกัน 
3. ปรับปรุงกลไกและบทบาทของฝายตางๆในโรงเรียนใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานรวมทั้งปรับ
ระบบการจัดสรรงบประมาณใหสนองจุดเนนของยุทธศาสตร 
4. สงเสริมการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของฝายสอดคลองกับ
บริบทและความตองการของชุมชน 
5. พัฒนาระบบและกลไกการกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลยุทธศาสตร เร่ิมตั้งแตการสงเสริมการ
จัดทําฐานขอมูลทุกระดับ ที่จําเปนตองใชใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลระหวางหนวยงานตางๆใน
โรงเรียนที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เพื่อสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลรวมกันได พรอมทั้งพัฒนา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ทั้งในสวนที่เปนปจจัยตัวปอนกระบวนการและ
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

ผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ และผลิตผลตลอดจนจัดระบบการกํากับติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายสามารถนําผลจากการกํากับ
ติดตามมาเปนแนวทางในการปรับปรุง หรือปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินการอยางสอดคลองกับปญหาที่
เกิดข้ึนในกระบวนการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ 
6. การประเมินผลยุทธศาสตรประเมินข้ันเตรียมความพรอม ไดแกประเมินความรูความเขาใจสาระของ
ยุทธศาสตรความพรอมของโรงเรียน และกลไกตามโครงสรางการบริหารยุทธศาสตรระบบ และกลไกการ
ประสานงานเปนตนประเมินกระบวนการปฏิบัติ ไดแก กระบวนการจัดทํากรอบแนวทางพัฒนายุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการกระบวนการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ในทุกข้ันตอนประเมินผล ผลิตผลลัพธและ
ผลประโยชนที่เกิดกับนักเรียน ครูและโรงเรียนวาเปนไปตามปรัชญาเปาหมายวิสัยทัศนและเจตนารมณของ
ผูกอตั้งโรงเรียนมากนอยเพียงใด 
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ฝาย จิตตาภบิาล 
 

วิสัยทัศน   ( Vision ) 
โรงเรียนซางตาครูสศึกษาบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล  โดดเดน

คุณธรรม จริยธรรม ฉลาดลํ้าสุขภาวะ  มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ  (  Mission ) 
   พัฒนาครูผูสอนใหโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม  (พ. 3) 
 
เปาหมาย  (  Goals ) 

บุคลากรโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม( ม.2,ม.14 ,ม.16   )   ( พ 3 )  (  ป 4 ) 
 
ยุทธศาสตร   (  Strategy ) 

1. ปลูกฝงและสรางจิตสํานกึใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคบน
พื้นฐานคุณคาทางพระวรสาร ( พ 3  )   ( ป 4 )  (  ย 12 ) 

2. สนับสนุนใหครูและผูเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีตอพระมหากษตัริย   ( พ 3  )   ( ป 4 )  (  ย 14 ) 
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มิติท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน / มิติท่ี 4 อัตลักษณของสถานศึกษา 

พันธกิจ  3 : พัฒนาบุคลากรใหโดดเดนดานคณุธรรม จริยธรรม ( พ.3 )  
เปาหมายขอท่ี 4 : บุคลากรโดดเดนดานคณุธรรม จริยธรรม ( ม 2, 14, 16)  ( พ.3 / ป.4  ) 
ยุทธศาสตรท่ี  12 : ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคบนพืน้ฐานคุณคาทางพระวรสาร( พ 3  )  ( ป 4 ) ( ย 12 ) 
ยุทธศาสตรท่ี  14 :  สนับสนนุใหครูและผูเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและปฏิบัตตินตามหลักศาสนา แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย( พ 3  ) ( ป 4 )   
(  ย 14 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝายจิตตาภิบาล 
ผูรับผิดชอบรวม  :   ฝายวิชาการ(ม 2), นโยบายและแผน, 6 ฝาย ( ม 14), กระบวนการจัดการเรียนรู, อาคาร สถานที,่ พัฒนาบคุลากร ( 16 ) 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละปการศกึษา นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 

1.เพื่อปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคณุลักษณะอัน
พึงประสงคบนพื้นฐานคณุคา
ทางพระวรสาร  

 
 
 
 

รอยละ 87 ผูเรียน 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คานิยมที่พงึ
ประสงค 
 
 

87 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 

89 
 
 
 
 
 
 

-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม/
โครงการ 
-แบบสังเกต 
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม/
โครงการ 

1.งานอภิบาล 
2.งานแพรธรรม 
3.โครงการรัก รับใช รวมใจอาสา 
4.โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจ
คุณธรรม 
5.กิจกรรมพระวาจาสูชีวิต 
6.กิจกรรมวิถีธรรมริมฝง
เจาพระยา 

 ฝายจิตตาภิบาล 
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วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละปการศกึษา นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 

      7.กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผูเรียน 
8.กิจกรรมบันทึกความดี/บันทกึ
การออม 
9.กิจกรรมเดก็ดีศรีซางตาครูส 
10.กิจกรรมเชดิชเูกียรติคิดสดทีํา
ดี 
11.กิจกรรมอบรมผูเรียนเร่ืองเพศ
ศาสตรศึกษา 
12.กิจกรรมรณรงคสงเสริมอัต
ลักษณ 
13.กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 
14.กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน 
15.กิจกรรมสงเสริมความรูดาน
จิตสาธารณะ 
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วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละปการศกึษา นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 2558 2559 2560 

2.เพื่อสนับสนุนใหครูและ
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 

รอยละ 87
สถานศึกษาบรรลุ
เปาหมายอัต
ลักษณการศึกษา
คาทอลิกของอัคร
สังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 

87 
 

88 89 
 

-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม 
-แบบสังเกต 
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
-แบบประเมิน 
การจัดกจิกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ดานอัตลักษณ
การศึกษาคาทอลิก 

1.งานอภิบาล 
2.งานแพรธรรม 
3.งานระเบียบวินัย 
4.งานพัฒนาผูเรียน 
5.งานสัมพันธชุมชน 
6.งานพัฒนาบุคลากร 
7.โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจ
คุณธรรม 
8.โครงการ สรางเสริมทักษะชีวิต
แกผูเรียน 
9.โครงการสรางเสริมศักยภาพ
ผูเรียนดานสุนทรียภาพ 
10.กิจกรรมมิสซาเปด/ปดป
การศึกษา 
11.กิจกรรมมิสซาศุกรตนเดือน 
12.กิจกรรมมิสซาฉลองศาสน
นามโรงเรียน  

 ฝายจิตตาภิบาล 
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วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละปการศกึษา นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 

      13.กิจกรรมมิสซาฉลองพระ
คริสตกายา 
14.กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีล
มหาสนิทและศีลกําลัง 
15.กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 
16.กิจกรรมเขาเงยีบฟนฟูจติใจครู
คาทอลิก เขต 3 
17.กิจกรรมแสวงบุญครูคาทอลิก 
18.กิจกรรมเขาเงยีบฟนฟูจติใจ
ผูเรียนคาทอลิก 
19.กิจกรรมแสวงบุญผูเรียน
คาทอลิก 
20.กิจกรรมสอนคําสอนผูเรียน
คาทอลิกในตอนเชา 
21.กิจกรรมสงเสริมกระแสเรียก 
22.กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต 
23.กิจกรรมอบรมผูเรียนยุวธรรม  
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วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละปการศกึษา นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 

      ทูต 
24.กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต 
25.กิจกรรมพระวาจาสูชีวิต 
26.กิจกรรมจัดทําหลักสูตรและ
แผนการเรียนวิชาคริสตศาสนา 
27.กิจกรรมสงเสริมพัฒนาและ
อบรมครูผูสอนคริสตศาสนา 
28.กิจกรรมจัดบรรยากาศ
คาทอลิก 
29.กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตร
และนักบญุเปาโลอัครสาวก 
30.กิจกรรมสมโภชแมพระรับ
เกียรตยิกข้ึนสวรรค 
31.กิจกรรมงานวันพระคมัภีร 
32.กิจกรรมฉลองพระคริสต
สมภพ 
33.กิจกรรมฉลองศาสนนามคณุ 
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วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละปการศกึษา นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 

      พอ/มาเซอร 
34.กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ 
35.กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมครูผูสอน 
36.กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผูเรียน 
36.กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผูเรียน 
37.กิจกรรมบันทึกความดี/ บันทึก
การออม 
38.กิจกรรมเดก็ดีศรีซางตาครูส 
39.กิจกรรมเชดิชเูกียรติคิดสดทีํา
ดี 
40.กิจกรรมอบรมผูเรียนเร่ือง เพศ
ศาสตรศึกษา 
41.กิจกรรมสงเสริมพัฒนา/อบรม
ครูผูสอนจริยธรรม 
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วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละปการศกึษา นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 2558 2559 2560 

      42.กิจกรรมพัฒนาส่ือการสอน
จริยธรรม 
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ฝายวิชาการ  
 
วิสัยทัศน   ( Vision ) 
พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานวิชาการ กาวทันเทคโนโลยี รักการเรียนรู พัฒนาสูความเปนสากล 
 
พันธกิจ  (  Mission ) 
1พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานวิชาการ กาวทันเทคโนโลยี รักการเรียนรู พัฒนาสูความเปนสากล 
 ( พ.1 ) 
 
เปาหมาย  (  Goals ) 
1.ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ลํ้าาหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค 
และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 
 ( ม.10   )   ( พ.1 )  (  ป.1 ) 
 
ยุทธศาสตร   (  Strategy ) 
1.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู( พ.1   )   ( ป.1 )  (  ย.1 ) 
2. พัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศทางวิชาการ( พ.1   )   ( ป.1 )  (  ย.2 ) 
3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการบริการสังคม  
( พ.1   )   ( ป.1 )  (  ย.3 ) 
4.สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหแสวงหาความรู มีทักษะในการคิดและการทํางานอยางเปนระบบ ( พ.1) (ป.
1 ) ( ย.13) 
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มิติท่ี 2   ดานการจัดการศึกษา 

พันธกิจ  1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล ( พ.1 )  
เปาหมายขอท่ี 1 : ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ  ส่ือสารสองภาษา  ลํ้าหนาทางความคิด  ผลิตงานอยางสรางสรรค  และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก( ม.10,
ม.17)  ( พ.1 / ป.1  ) 
ยุทธศาสตรท่ี  1 :  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ( พ.1/ป.1/ย.1 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝาย วิชาการ งานวัดผลและประเมินผล 
ผูรับผิดชอบรวม  :   - 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน 

หลักสูตรรอยละ 85 
ไดรับการพัฒนา
เทียบเคยีง
มาตรฐานสากล 

83 

 

 

84 

 

 

85 

 

 

พัฒนาการจัดหลักสูตรสู
มาตรฐานสากลและ
จัดระบบการเรียนรูทีเ่นน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

1.โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรเทียบเคยีง
มาตรฐานสากล 
- การจัดการเรียนการสอน 
 

 

 

ฝายวิชาการ 
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มิติท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน 

พันธกิจ  1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล ( พ.1 )  
เปาหมายขอท่ี 1 : ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ  ส่ือสารสองภาษา  ลํ้าหนาทางความคิด  ผลิตงานอยางสรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ( ม
2,4,5,6,17)  ( พ.1 / ป.1  ) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 :  พัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศ( พ.1/ป.1/ย.1 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝาย วิชาการ งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
ผูรับผิดชอบรวม  :   กลุมสาระการเรียนรู 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 2558 2559 2560 

1.เพื่อใหผูเรียนมีความเลิศดาน
วิชาการ 

รอยละ 85 ของ
ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาวิชาการสู
ความเปนเลิศ 

83 84 85 ปรับการเรียน เปล่ียน
การสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ 

1.โครงการพัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการ 
 - กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
2. โครงการเพิ่มพูนความรูและ
พัฒนาทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ 

วิชาการ  
งานพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู 
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มิติท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน 

พันธกิจ  1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล ( พ.1 )  
เปาหมายขอท่ี 1 : ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ  ส่ือสารสองภาษา  ลํ้าหนาทางความคิด  ผลิตงานอยางสรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ( ม
2,4,5,6,17)  ( พ.1 / ป.1  ) 
ยุทธศาสตรท่ี   3 :  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการบริการสังคม( พ.1/ป.1/ย.1 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝาย วิชาการ งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
ผูรับผิดชอบรวม  :   กลุมสาระการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.เพื่อใหผูเรียนเปนผูที่มี จิต
สาธารณะมีสํานึกในการบริการ
สังคม มีความรับผิดชอบตอ 
สังคม และมีจิตสํานกึในการ
สงเสริม พิทักษ และปกปอง 
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนมีความ
เขาใจเกีย่วกับวิถชีีวิต  
 

ผูเรียนรอยละ 85 
มีจิตสาธารณะใน
การบริการสังคม 

83 84 85 สงเสริมผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พงึประสงค 

1.โครงการบูรณาการการเรียนรู 
- กิจกรรมเยีย่มชมแหลงเรียนรู 
- กิจกรรมคายบูรณาการ 
-กิจกรรมการเรียนการสอนสู
ชุมชน ประกอบดวย 
  -ป.1-ป.3 นําความรูและขอคิดที่
ไดในการเรียนการสอน 

ฝาย วิชาการ 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
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วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 2558 2559 2560 

      ไปใชกบัเพื่อนและคนในครอบครัว 
- ป.4- ป.6 นําความรูสูการปฏิบัติใน
สถานการณงาย ๆ ตอคนใกลชิด
และโรงเรียน  
  -ม.1 – ม.3 นําความรูไปประยุกต
และเผยแพรตอโรงเรียนและชุมชน
ความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ
อยางสรางสรรคเพื่อประโยชน 
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มิติท่ี 1   ดานคณุภาพผูเรียน 

พันธกิจ  1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล ( พ.1 )  
เปาหมายขอท่ี 1 : ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ  ส่ือสารสองภาษา  ลํ้าหนาทางความคิด  ผลิตงานอยางสรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ( ม
2,4,5,6,17)  ( พ.1 / ป.1  ) 
ยุทธศาสตรท่ี 13  :  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหแสวงหาความรู มีทักษะในการคิดและการทํางานอยางเปนระบบ( พ.1/ป.1/ย.13 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝาย วิชาการ งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
ผูรับผิดชอบรวม  :   กลุมสาระการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 2558 2559 2560 

1.เพื่อใหผูเรียนแสวงหาความรู 
มีทักษะในการคดิและการ
ทํางานอยางเปนระบบ 

ผูเรียนรอยละ 85 
แสวงหาความรู มี
ทักษะในการคดิ
และการทํางาน
อยางเปนระบบ 

83 84 85 สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนใหแสวงหาความรู 
มีทักษะในการคดิและ
การทํางานอยางเปน
ระบบ 

1.โครงการคายคณิตศาสตร 
2.โครงการคายวิทยาศาสตร 
3.โครงการคายอาเซียน 
4.โครงการคายศิลปะ 
5.โครงการสงเสริมทักษะความรู
งานอาชีพ 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมวันสําคญัทางภาษาไทย  
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วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 2558 2559 2560 

      วันสุนทรภู และวันภาษาไทย 
2.กิจกรรมเสริมทักษะทาง
ภาษาไทย ดานการอาน การเขียน
และการพูด 
3.กิจกรรมเสริมศกัยภาพทาง
คณิตศาสตร 
4.กิจกรรมเสริมศกัยภาพทาง
วิทยาศาสตร 
5.กิจกรรมวิทยาศาสตรมหัศจรรย 
6.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 
7.กิจกรรมส่ือสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร 
8.กิจกรรมมารยาทไทย 
9.กิจกรรมวันสําคญัทางศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณ ี
10.กิจกรรมเศรษฐศาสตรกับชีวิต 
11.กิจกรรมมัคคุเทศกนอย 
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วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 2558 2559 2560 

      12.กิจกรรมสูอาชีพ 
13.กิจกรรมแขงขันทกัษะทาง
คอมพิวเตอร 
14.กิจกรรมเสริมทกัษะการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
15.กิจกรรมยกระดบับูรณาการ
จัดการเรียนรูดวยStoryline 
Approach 
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ฝาย กจิการนักเรียน 
 

วิสัยทัศน   ( Vision ) 
ฝายกิจการนักเรียนมุงเนนคุณธรรม   ฉลาดลํ้าสุขภาวะ  มีทักษะชีวิต 
 
พันธกิจ  (  Mission ) 
1  สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ  ( พ.4 ) 
2  สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนมีทกัษะชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  (  พ.5 ) 
 
เปาหมาย  (  Goals ) 
1  ผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทักษะในการดําเนนิชีวิต  ( ม. 1 )   ( พ. 4 ,พ..5 )  (  ป. 6  ) 
2. โรงเรียนมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนาสถานศึกษาองคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ระดับ      
ทองถิ่น   ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  และระหวางประเทศ  ( ม. 2,ม.9  )   ( พ. 2)  (  ป. 8  ) 
 
ยุทธศาสตร   (  Strategy ) 
1.สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก  พัฒนาทกัษะทางดานกีฬาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป                                                                               
( พ.5 )   ( ป.6 )  (  ย. 9) 
2.  สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต รางกาย อารมณ สังคม จิตใจ สติปญญา    ( พ 5  )   ( ป. 6 )  (  ย.10 ) 
3 . สงเสริมปลูกฝงผูเรียน ใหรูรักษสุขภาพ มีพลานามัยแข็งแรง มีภูมิคุมกัน  ใหปลอดภัยจากยาเสพติด 
และส่ิงมอมเมาตางๆ  (  พ. 4  )   ( ป .6 )  (  ย.11) 
4.สืบสานวัฒนธรรมและสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ( พ.2 ) ( ป.8 ) (ย.18 )  
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มิติท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน 

พันธกิจ 4  :สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนฉลาดทางสุขภาวะ ( พ.4 )  
เปาหมายขอท่ี 6 : ผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทักษะในการดําเนนิชีวิต  ( ม.1)  ( พ.4 / ป.6  ) 
ยุทธศาสตรท่ี  9 :  สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก  พัฒนาทักษะทางดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป    ( พ.4, ป.6, ย.9 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝายกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบรวม  :   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.เพื่อใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนรอยละ 90 
กลาแสดงออก
พัฒนาทักษะ
ทางดานกีฬา 
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป 

88 89 90 1. แบบสังเกตุพฤติกรรม
การเขารวมกิจกรรม 
2.แบบประเมินผูเขารวม
กิจกรรม 
3.แบบสัมภาษณ
นักเรียน 

1.งานพัฒนาผูเรียน 
2.งานสวัสดิภาพผูเรียน 
3.งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
4.งานอนามัยและโภชนาการ 
5.โครงการ SC วัยใสใสใจสุขภาพ  
6.โครงการสรางเสริมศักยภาพ
ผูเรียนดานสุนทรียภาพ 
7.โครงการคายศิลป 
8.กิจกรรมวันศกุรกับสุขภาพ 
9.กิจกรรมฝกซอมกีฬาแขงขันเพื่อ  

กิจการนกัเรียน 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
      พัฒนานักกีฬาสูอาชีพ 

10.กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
(เฟองฟาเกมส) 
11.กิจกรรมความรูคูสุขภาพ 

12.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

13.กิจกรรมสรางสรรคงานดนตรี
สากล 

14.กิจกรรมฝกฝนทักษะดานดนตรี
ไทย 

15.กิจกรรมเสริมทักษะดาน
นาฏศิลป 
16.กิจกรรมฝกฝนคนเกงดาน
ศิลปะ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

มิติท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน 

พันธกิจ 4  :สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนฉลาดทางสุขภาวะ ( พ.4 )  
เปาหมายขอท่ี 6 : ผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทักษะในการดําเนนิชีวิต  ( ม.1)  ( พ.4 / ป.6  ) 
ยุทธศาสตรท่ี  10 :  สงเสริมใหผูเรียนมีทกัษะชีวิต รางกาย อารมณ สังคม จิตใจ สติปญญา      ( พ.4, ป.6, ย.10 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝายกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบรวม  :   งานกระบวนการจัดการเรียนรู 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.เพื่อใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนรอยละ 90 
มีทักษะชีวิต 
รางกาย อารมณ  
สังคม  จิตใจ  
สติปญญา 
 

88 89 90 1. แบบสังเกตุพฤติกรรม
การเขารวมกิจกรรม 
2.แบบประเมินผูเขารวม
กิจกรรม 
3.แบบสัมภาษณ
นักเรียน 

 1.งานระเบยีบวินัย 
2.งานสวัสดิภาพผูเรียน 
3.งานพัฒนาผูเรียน 
4.โครงการสรางเสริมทักษะชีวิต
แกผูเรียน 
5.โครงการเฝาระวังสารเสพติดใน
โรงเรียน 
6.กิจกรรมจัดระเบยีบแถว 
7.กิจกรรมตรวจเยี่ยมนักเรียน 
8.กิจกรรมเขาคิวสรางวินยั 
 

ฝายกิจการนักเรียน 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
      9.กิจกรรมสวัสดีคุณครู 

10.กิจกรรมตอนเชาทีห่นาเสาธง 
11.กิจกรรมปฐมนิเทศ 
12.กิจกรรมลูกเสือจราจร 
13.กิจกรรมรักษาความปลอดภัย
ในโรงเรียน 
14.กิจกรรมใหความรูเร่ืองสารเสพ
ติด 
15.กิจกรรมตรวจสารเสพติดงด
สูบบุหร่ีโลก 
16.กิจกรรมตอตานสารเสพติด
โลก 
17.การแนะแนว 
18.โลกกวางทางการศึกษา 
19.กิจกรรมวันสําคัญทางลูกเสือ 
20.กิจกรรมชุมนุม 
21.กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

 

 
วัตถุประสงค ตัวขี้วัด

ความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จแตละป

การศกึษา 
นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

( ระบุฝาย ) 
2558 2559 2560 

      22.กิจกรรมสภานักเรียน 
23.กิจกรรมทําเนียบคนเกง 
24.กิจกรรรม Dance Team 
25.กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
26.กิจกรรมคายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

มิติท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน 

พันธกิจ 4  :สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนฉลาดทางสุขภาวะ ( พ.4 )  
เปาหมายขอท่ี 6 : ผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะและทักษะในการดําเนนิชีวิต  ( ม.1)  ( พ.4 / ป.6  ) 
ยุทธศาสตรท่ี  11 :  สงเสริมปลูกฝงผูเรียนใหรูรักษสุขภาพ มีพลานามัยแข็งแรง มีภูมิคุมกันใหปลอดภัยจากสารเสพติดและส่ิงมอมเมาตางๆ  ( พ.4, ป.6, ย.11 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝายกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบรวม  :   - 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.เพื่อสงเสริมปลูกฝงผูเรียนให
รูรักษสุขภาพ มีพลานามัย
แข็งแรง มีภูมิคุมกันให
ปลอดภัยจากสารเสพติดและ
ส่ิงมอมเมาตางๆ 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนรอยละ 90 
รูรักษสุขภาพ มี
พลานามัยแข็งแรง 
มีภูมิคุมกันให
ปลอดภัยจากสาร
เสพติดและส่ิงมอม
เมาตางๆ 

88 89 90 1. แบบสังเกตุพฤติกรรม
การเขารวมกิจกรรม 
2.แบบประเมินผูเขารวม
กิจกรรม 
3.แบบสัมภาษณ
นักเรียน 

3. โครงการ SC วัยใสใสใจ
สุขภาพ 
4. โครงการเฝาระวังสารเสพติดใน
โรงเรียน 
5.กิจกรรมวันศกุรกับสุขภาพ 
6.กิจกรรมฝกซอมกีฬาแขงขันเพื่อ
พัฒนานักกีฬาสูอาชีพ 
7.กิจกรรมกีฬาสีภายใน (เฟองฟา
เกมส) 
8.กิจกรรมความรูคูสุขภาพ 
 

ฝายกิจการนักเรียน 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

 
วัตถุประสงค ตัวขี้วัด

ความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จแตละป

การศกึษา 
นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

( ระบุฝาย ) 
2558 2559 2560 

      9.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
10.กิจกรรมใหความรูเร่ืองสารเสพ
ติด 
11.กิจกรรมตรวจสารเสพติดงด
สูบบุหร่ีโลก 
12.กิจกรรมตอตานสารเสพติด
โลก 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

มิติท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน 

พันธกิจ  2  :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาล ( พ.2 )  
เปาหมายขอท่ี 8 :    โรงเรียนมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนาสถานศึกษาองคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ระดับทองถิ่น   ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ   
                                 และระหวางประเทศ ( ม.2, ม.9 )  ( พ.2 )  
ยุทธศาสตรท่ี  18 :  สิบสานวัฒนธรรมและสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ   ( พ.2/ป.8 /ย.18 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝายกิจการนักเรียน  
ผูรับผิดชอบรวม  :   ฝายบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.เพื่อสิบสานวัฒนธรรมและ
สงเสริมการมีสวนรวมจากภาค
สวนตางๆ    
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีภาคี
เครือขายรวม 
พัฒนาสถานศกึษา 
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

   1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเขารวมกิจกรรม 
2.แบบประเมินผูเขารวม
กิจกรรม 
3.แบบสัมภาษณ
นักเรียน 
4.แบบรายงานโครงการ 

1.งานสัมพันธชุมชน 
2.โครงการสัมพันธชุมชน 
3.กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
4.กิจกรรมผูปกครองเครือขาย 
5.กิจกรรมวันไหวครู 
6.กิจกรรมวันครู 
7.กิจกรรมวันพอแหงชาต ิ
8.กิจกรมวันแมแหงชาต ิ
9.กิจกรรมวันเด็ก  

ฝายกิจการนักเรียน 



76 
 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

ฝายบริหารท่ัวไป 
 
วิสัยทัศน   ( Vision ) 
ฝายบริหารทั่วไป บริหารจัดการศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล 
   
พันธกิจ  (  Mission ) 
1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาล ( พ. 2) 
 

เปาหมาย  (  Goals ) 
1.บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจดัการ กําหนดนโยบาย โครงสรางโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    ( ม.7,8,9 )   ( พ.2  )  (  ป.2  ) 
 

ยุทธศาสตร   (  Strategy ) 
1. บริหารจัดการศึกษาดวยธรรมาภิบาล ( พ. 2 )  ( ป. 2 ) ( ย. 4 ) 
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเปนระบบ มีโครงสรางชัดเจนคลองตัวประสิทธิภาพโปรงใสพรอมรับ
การตรวจสอบ ( พ. 2 )  ( ป. 2 ) ( ย.5
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

 

มิติท่ี 2   ดานการจัดการศึกษา 

พันธกิจ 2  :  พัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาล ( พ.2 )  
เปาหมายขอท่ี 2  : บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กําหนดนโยบาย โครงสรางโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ( ม.7,8,9)  ( พ.2 / ป.2 )  
ยุทธศาสตรท่ี  4 :  บริหารจัดการศกึษาดวยธรรมาภิบาล  ( พ.2/ป.2/ย.4) ) 
ยุทธศาสตรท่ี 5: โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการเปนระบบ มีโครงสรางชัดเจนคลองตัวประสิทธิภาพโปรงใสพรอมรับการตรวจสอบ ( พ 2 )  ( ป 2 ) ( ย 5 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั :  ฝายบริหารทั่วไป 
ผูรับผิดชอบรวม  :   ฝายกิจการนักเรียน / ฝายจิตตาภิบาล / ฝายวิชาการ / ฝายบุคคล / ฝายบริการ / ฝายมาตรฐานคุณภาพฯ 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน โดยเนน
การมีสวนรวมของบุคลากรโดย
ใชหลักธรรมภิบาล 

บุคลากรรวมมือกัน
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

   1.คูมือการบริหารงาน
ของโรงเรียน 
2. แบบประเมินโครงการ
ชั้นเรียนคณุภาพ 
3. แบบประเมินบคุลากร 
4. แบบประเมินผูบริหาร 

1.งานนโยบายและแผน 
2.การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
3.การจัดทําแผนปฏิบตัิการ 
4.การจัดทําแผนกลยุทธ 
5.การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
6.การจัดทําคูมือบริหารโรงเรียน 
7.การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ฝาย 

ฝายบริหารทั่วไป 
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วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
2.การบริหารจัดการเปนระบบ 
มีโครงสรางชัดเจนคลองตัว
ประสิทธิภาพโปรงใสพรอมรับ
การตรวจสอบ 

โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
กอใหเกิด
ประสิทธิผลที่ดี
โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
กอใหเกิด
ประสิทธิผลที่ด ี

   1. คูมือการเงนิ การ
บัญชี งบประมาณ 
2. แบบสรุปการเบิกจาย
งบประมาณ 
3.การตรวจสอบระบบ
บัญชปีระจําเดือน 
ประจําป 
4.สรุปงบประมาณ
การเงิน 
 
 
 
 
 
 

1. งานการเงิน การบญัชี และ
งบประมาณ 
2. งานธุรการ 
3. งานจัดซื้อ 
4. งานประชาสัมพันธ 
5. งานชั้นเรียนคณุภาพ 
 

ฝายบริหารทั่วไป 
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ฝาย บุคคล 
 

วิสัยทัศน   ( Vision ) 
บุคลากรโรงเรียนซางตาครูสศึกษา โดดเดนดานคณุธรรม จริยธรรม มีทกัษะชีวิตบน 

พื้นฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
พันธกิจ  (  Mission ) 

1.พัฒนาบุคลากรใหโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม  ( พ.3 ) 
2.สงเสริมบุคลากรใหเห็นคณุคาความเปนไทยและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

( พ.6 ) 
 
เปาหมาย  (  Goals ) 

1. บุคลากรโดดเดนดานคณุธรรม จริยธรรม   ( ม 7  )  ( พ.3 / ป. 4  ) 
2. ครูเปนครูมืออาชีพมีขวัญและกําลังใจ ผานการประเมินทั้งภายในและภายนอก ( ม 7)  (พ.3 / 

ป. 5  ) 
3.  บุคลากรดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ( ม 7  )  ( พ.6 / ป. 7  ) 

 
ยุทธศาสตร   (  Strategy ) 

1. สนับสนุนใหครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีตอพระมหากษตัริย  ( พ.3, ป.7, ย.14 )  

2. สนับสนุนสงเสริมใหครูแสวงหาความรูแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรแกผูอ่ืน ( พ.3,ป.5,ย.15 ) 
3. สงเสริมใหครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ( พ.3,ป.5,

ย.16 ) 
4. สนับสนุนใหบุคลากรดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( พ.6,ป.7,ย.17 ) 
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                                                                     มิติท่ี 2   ดานการจัดการศึกษา 

พันธกิจ 3 :  พัฒนาบุคลากรใหโดดเดนดานคณุธรรม จริยธรรม ( พ.3 ) 
เปาหมายขอท่ี 4:  บุคลากรโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม   ( ม 7  )  ( พ.3 ) ( ป. 4  ) 
ยุทธศาสตรท่ี 14 :  สนับสนุนใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ( พ.3) (ป.7) ( ย.14 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝายบุคคล 
ผูรับผิดชอบรวม  :   ฝายจิตตาภิบาล 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา แสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย 

 
 
 

 

ครูและผูเรียน 
รอยละ 90 มี
คุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย 

88 89 90 สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย 

 1.งานพัฒนาบุคลากร   
2.กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 
3.กิจกรรมเขาเงียบฟนฟจูิตใจครู
คาทอลิก เขต 3 
4.กิจกรรมแสวงบุญครูคาทอลิก 
5.กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต 
6.กิจกรรมพระวาจาสูชีวิต 
7.กิจกรรมสงเสริมพัฒนาและ
อบรมครูผูสอนคริสตศาสนา 
8.กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมครูผูสอน 

ฝายบุคคล 
ฝายจิตตาภิบาล 
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มิติท่ี 2   ดานการจัดการศึกษา 

 
พันธกิจ 3:   พัฒนาบุคลากรใหโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม ( พ.3 )  
เปาหมายขอท่ี 5:  ครูเปนครูมืออาชีพมีขวัญและกําลังใจ ผานการประเมินทั้งภายในและภายนอก  ( ม 7  )  ( พ.3 ) ( ป. 5  ) 
ยุทธศาสตรท่ี 15 :   สนับสนนุสงเสริมใหครูแสวงหาความรูแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรแกผูอ่ืน ( พ.3) ( ป.5 ) ( ย.15 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝายบุคคล 
ผูรับผิดชอบรวม  :   ฝายวิชาการ 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.เพื่อใหมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  ระหวาง
สถานศึกษา กับครอบครัว 
ชุมชนและองคกรทีเ่กีย่วของ 
 
 

 

ครูรอยละ 83เปนครู
มืออาชีพมีขวัญและ
กําลังใจ ผานการ
ประเมินทั้งภายใน
และภายนอก  
 

   สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพใน
การจัดการศกึษา 
 

1.การสงเสริมการจัดการความรูสู
การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 
 

ฝายบุคคล 
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มิติท่ี 2   ดานการจัดการศึกษา 

พันธกิจ 3 :   พัฒนาบุคลากรใหโดดเดนดานคุณธรรม จริยธรรม ( พ.3 )  
เปาหมายขอท่ี 5:  ครูเปนครูมืออาชีพมีขวัญและกําลังใจ ผานการประเมินทั้งภายในและภายนอก  ( ม 7  )  ( พ.3 ) (ป. 5  ) 
ยุทธศาสตรท่ี 16 :  สงเสริมใหครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ( พ.3) ( ป.5 ) ( ย.16 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝายบุคคล 
ผูรับผิดชอบรวม  :   ฝายวิชาการ 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.  เพื่อสงเสริมใหครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล   

 
 

ครูรอยละ 85 เปน
ครูมืออาชีพมีขวัญ
และกําลังใจผาน
การประเมินทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 
 
 
 
 

83 84 85 สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพใน
การจัดการศกึษา 

 

1.โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 
2.โครงการเปดโลกทศันสูการ
เรียนรู 

ฝายบุคคล 
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มิติท่ี 2   ดานการจัดการศึกษา 

พันธกิจ 6 : สงเสริมบุคลากรใหเหน็คุณคาความเปนไทยและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ( พ.6 )  
เปาหมายขอท่ี 7:  บุคลากรดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ( ม 7  )  ( พ.6 ) (  ป. 7  ) 
ยุทธศาสตรท่ี 17 :   สนับสนนุใหบุคลากรดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( พ.6) ( ป.7 ) ( ย.17 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝายบุคคล 
ผูรับผิดชอบรวม  :   ฝายจิตตาภิบาล/ฝายวิชาการ 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

 
 

 

บุคลากรรอยละ 90
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
 
 
 
 

88 89 90 สนับสนุนใหบุคลากร
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง   

โครงการครู ซ.ศ. พอเพียง ฝายบุคคล 



84 
 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

ฝายบริการ 
 
วิสัยทัศน   ( Vision ) 
สภาพแวดลอมรมร่ืน   สะอาด  สวยงามเอ้ือตอการเรียนรู 
 
พันธกิจ  (  Mission ) 
1 สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ ( พ.4 ) 

 
เปาหมาย  (  Goals ) 
1. อาคารสถานที่  สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู  เอ้ือตอการเรียนการสอน สาธารณูปโภคครบ 
  ครัน   ส่ือวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่สมบูรณทนัสมัย ( ม. 2 ,11 ,13  )   ( พ  4  )  (  ป.  3 ) 

 
ยุทธศาสตร   (  Strategy ) 
1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน และแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน ( พ. 4  )   
( ป.  3 )  (  ย. 6 ) 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโภชนาการเพื่อสงเสริมสุขอนามัยผูเรียนใหมีพัฒนาการทางรางกายและ
สติปญญาสมวัย( พ. 4  )   ( ป. 3 )  (  ย. 7 ) 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร( พ. 4  )   ( ป.  3 )  (  ย. 8 ) 
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มิติท่ี 3   การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

พันธกิจ 2   :   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาล 
เปาหมายขอท่ี3 : อาคารสถานที่  สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู เอ้ือตอการเรียนการสอนสาธารณูปโภคครบครัน ส่ือวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่สมบูรณทนัสมัย 
ยุทธศาสตรท่ี 6 :  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทศัน และแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจดัการเรียนการสอน ( พ 2  )   ( ป  3 )  (  ย. 6 ) 
ยุทธศาสตรท่ี 7:  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโภชนาการเพื่อสงเสริมสุขอนามัยผูเรียนใหมีพัฒนาการทางรางกายและสติปญญาสมวัย( พ 2  )   ( ป.  3 )  (  ย. 7 ) 
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝาย บริการ   
ผูรับผิดชอบรวม  :   ฝายวิชาการ , ฝายบริหารทั่วไป  

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
 1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน และแหลง
เรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการ
เรียนการสอน 

 รอยละ  90 ของ
อาคารสถานที่  
สภาพแวดลอม
แหลงเรียนรู  ส่ือ
วัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีสมบูรณ
ทันสมัย 
 

88 89 90 พัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน และ
แหลงเรียนรูใหเอ้ือตอ
การจัดการเรียนการสอน 

 

 

1.งานอาคารสถานที ่
2.งานส่ิงแวดลอม 
3.โครงการ ซศ.รวมอนุรักษและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม 
4.กิจกรรมสรางความตระหนักให
ความรูเร่ืองการอนุรักษและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม 
5.กิจกรรม Reuse & Recycle 
6.กิจกรรมรณรงคทิ้งขยะใหถูกที ่

ฝายบริการ 

 



86 
 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและโภชนาการ
เพื่อสงเสริมสุขอนามัยผูเรียน
ใหมีพัฒนาการทางรางกาย
และสติปญญาสมวัย 

ผูเรียนรอยละ  95  
ไดรับโภชนาการ 
ที่ดี ภายใต
สาธารณูปโภคที่
ครบครันถกู
สุขลักษณะ 
 
 
 

93 94 95 พัฒนาระบบสาธารณปูโภค
และโภชนาการเพื่อสงเสริม
สุขอนามัยผูเรียนใหมี
พัฒนาการทางรางกายและ
สติปญญาสมวัย 

1.งานอนามัยและโภชนาการ 
2.งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
3.โครงการ ฉลาดรู  ฉลาดเลือก  
ฉลาดกิน 
4.กิจกรรมใหและรับความรูจาก
หนวยงานภายในและภายนอก 
5.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมี
น้ําหนักเปนไปตาม 
เกณฑมาตรฐาน 
6.กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐาน
อาหารและผูสัมผัสอาหาร 
 
 
 
 

ฝายบริการ 
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ฝาย   มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
วิสัยทัศน   ( Vision ) 
ฝายมาตรฐานคณุภาพการศึกษามุงพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนเพื่อพรอมรับการ
ตรวจสอบ 
 

พันธกิจ  (  Mission ) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาล( พ.2 )  
 
เปาหมาย  (  Goals ) 
บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กําหนดนโยบาย โครงสรางโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ( ม.7,8,9)   
( พ.2 / ป.2 ) 
 
 

ยุทธศาสตร   (  Strategy ) 
1.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในภายในของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ( พ 2 )  ( ป 2 ) ( ย 8 ) 
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มิติท่ี 2   ดานการจัดการศึกษา 

พันธกิจ  2  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาล ( พ.2 )  
เปาหมายขอท่ี 2  : บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กําหนดนโยบาย โครงสรางโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ( ม.12 )  ( พ.2 ) (  ป.2  ) 
ยุทธศาสตรท่ี  8 :  พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในของโรงเรียน  
ผูรับผิดชอบหลกั  :  ฝายมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบรวม  :   ฝายบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค ตัวขี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จแตละป
การศกึษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ระบุฝาย ) 

2558 2559 2560 
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศกึษาของ
โรงเรียนเพื่อพรอมรับการ
ตรวจสอบ 
 

ระบบประกนั
คุณภาพภายในของ
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

   พัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายในของโรงเรียน 

1.งานมาตรฐานคณุภาพ
การศึกษา 
2.งานสารสนเทศ 
 

ฝายมาตรฐานคณุภาพ
การศึกษา 
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ภาคผนวก
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        คําสั่งโรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

ที่ ซศ.100  / 2557 
  เร่ือง  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา ขั้นปฐมวัยและขั้น

พื้นฐาน ( ฉบับปรับปรุง ) 
 ***************************** 

ภารกิจในการจัดการศกึษาข้ันพื้นฐานใหกับประชากรวัยเรียน ในระดับการศกึษาปฐมวัย และข้ัน
พื้นฐาน ของโรงเรียนซางตาครูสศึกษา ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการทุกดานในการจัดการศกึษาข้ันปฐมวัย
และข้ันพื้นฐาน  ใหเปนไปตามระบบและบงัเกดิผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคล่ือนดวย
แผนปฏิบัติการประจําป  ดังนัน้ จึงจัดใหมีการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ประจําป  2558-2560   
เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดทําแผนฯ ดังกลาว ใหบรรลุวัตถุประสงค ตามนโยบาย 
และทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ดังนี ้

1. เซอรเรมอนด  พิเศษศกัดิ ์  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 
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15. นางสาวชนิดา  ณ นคร   กรรมการ 
 
โดยมีขอบขายงาน ดังน้ี 
1.  กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ( พ.ศ. 2558-2560) 
2.  จัดทําแผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา 
3.  นําเสนอแผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาตอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
4.  นําเสนอแผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาที่ผูอํานวยการโรงเรียนพจิารณาอนุมัติแลว ตอฝาย 
     การศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
5.  เผยแพรแผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาแกผูทีเ่กีย่วของ 
6.  กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
7.   จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกบัแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
8.   ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในแตละปการศึกษา 

 
 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบตัิหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหสําเร็จลุลวงเปนไปดวย
ความเรียบรอย บังเกิดผลดี บรรลุตามวัตถปุระสงคที่ตัง้ไว 
 
       ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี   19   กุมภาพันธ   พ.ศ.  2558   เปนตนไป 
 
        
           (  เซอรเรมอนด      พิเศษศักดิ์  ) 
            ผูอํานวยการ 
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แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ปการศึกษา 2558 – 2560 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560  สพฐ. สมศ. 
เปาหมายขอที่ 1   
ผูเรียนรอยละ มี
ความเปนเลิศทาง
วิชาการ  ส่ือสาร
สองภาษา  ลํ้า
หนาความคิด  
ผลิตงานอยาง
สรางสรรค  และ
รวมกันรับผิดชอบ
ตอสังคมโลก 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู 
โครงการ 
1.โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  
-  การจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรขอที่ 2 พัฒนา
วิชาการสูความเปนเลิศ 
โครงการ 
1.โครงการพัฒนาความเปน
เลิศทางวิชาการ 
2.โครงการเพิ่มพูนความรู
และพัฒนาทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมเสริมทักษะการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
ยุทธศาสตรที่ 3 จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิต
สาธารณะในการบริการ
สังคม 
โครงการ 
1.โครงการบูรณาการการ
เรียนรู 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมเย่ียมชมแหลง
เรียนรู 
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เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560 
 

สพฐ. สมศ. 
 2.กิจกรรมคายบูรณาการ 

 3.กิจกรรมการเรียนการสอน
สูชุมชน ประกอบดวย 
  -ป.1 –ป.3  นําความรูและ
ขอคิดที่ไดในการเรียนการ
สอนไปใชกับเพื่อนและคนใน
ครอบครัว 
- ป.4- ป.6 นําความรูสูการ
ปฏิบัติในสถานการณงาย ๆ 
ตอคนใกลชิดและโรงเรียน  
  -ม.1 – ม.3 นําความรูไป
ประยุกตและเผยแพรตอ
โรงเรียนและชุมชนความรูที่
ไดจากการลงมือปฏิบัติอยาง
สรางสรรคเพื่อประโยชน 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ปการศึกษา 2558 – 2560 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560  สพฐ. สมศ. 
เปาหมายขอที่ 2 
    บุคลากรมีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการกําหนด   
นโยบาย 
โครงสราง โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัด
การศึกษาดวยหลักธรรมาภิ
บาล 
แผนงาน 
1.งานนโยบายและแผน 
- การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
- การจัดทําแผนกลยุทธ 
- การจัดทําแผนบริหารความ
เส่ียง 
- การจัดทําคูมือบริหาร
โรงเรียน 
-การจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานฝาย 
ยุทธศาสตรที่ 5 โรงเรียนมี
ระบบการบริหารจัดการเปน
ระบบ มีโครงสรางชัดเจน 
คลองตัว ประสิทธิภาพ 
โปรงใสพรอมรับการ
ตรวจสอบ 
แผนงาน 
1. งานการเงิน การบัญชี 
และงบประมาณ 
2. งานธุรการ 
3. งานจัดซ้ือ 
4. งานประชาสัมพันธ 
5. งานช้ันเรียนคุณภาพ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560 
 

สพฐ. สมศ. 
 ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ ( ม.12 ) 
แผนงาน 
1.งานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
2.งานสารสนเทศ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ปการศึกษา 2558 – 2560 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560  สพฐ. สมศ. 
เปาหมายขอที่ 3 
    อาคารสถานที่  
สภาพแวดลอม
และแหลงเรียนรู  
เอื้อตอการเรียน
การสอน
สาธารณูปโภค
ครบครัน ส่ือวัสดุ
อุปกรณ และ
เทคโนโลยีที่
สมบูรณทันสมัย 

 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่  ภูมิ
ทัศน  และแหลงเรียนรูใหเอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอน 
แผนงาน 
1.งานอาคารสถานที่ 
2.งานส่ิงแวดลอม 
โครงการ 
โครงการซศ.รวมอนุรักษและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม 
กิจกรรม 
-กิจกรรมสรางความ
ตระหนักใหความรูเร่ืองการ
อนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
-กิจกรรม Reuse & Recycle 
-กิจกรรมรณรงคทิ้งขยะให
ถูกที่ 
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและ
โภชนาการเพื่อสงเสริม
สุขอนามัยผูเรียนใหมี
พัฒนาการทางรางกายและ
สติปญญาสมวัย 
แผนงาน 
1.งานอนามัยและ
โภชนาการ 
2.งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560 
 

สพฐ. สมศ. 
 โครงการ 

1.โครงการ ฉลาดรู  ฉลาด
เลือก  ฉลาดกิน 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมใหและรับความรู
จากหนวยงานภายในและ
ภายนอก 
2.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมี
น้ําหนักเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 
3.กิจกรรมตรวจสอบ
มาตรฐานอาหารและผู
สัมผัสอาหาร 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ปการศึกษา 2558 – 2560 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560  สพฐ. สมศ. 
เปาหมายที่ 4  
บุคลากรโดดเดน
ดานคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 12 
ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกให
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคบนพื้นฐานคุณคา
ทางพระวรสาร 
แผนงาน 
1.งานอภิบาล 
2.งานแพรธรรม 
โครงการ 
1.โครงการรัก รับใช รวมใจ
อาสา 
2.โครงการเยาวชนรุนใหม
หัวใจคุณธรรม 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมพระวาจาสูชีวิต 
2.กิจกรรมวิถีธรรมริมฝง
เจาพระยา 
3.กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผูเรียน 
4.กิจกรรมบันทึกความดี/
บันทึกการออม 
5.กิจกรรมเด็กดีศรีซางตาค
รูส 
6.กิจกรรมเชิดชูเกียรติคิดสดี
ทําดี 
7.กิจกรรมอบรมผูเรียนเร่ือง
เพศศาสตรศึกษา 
8.กิจกรรมรณรงคสงเสริมอัต
ลักษณ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560 
 

สพฐ. สมศ. 
 9.กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 

10.กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน 
11.กิจกรรมสงเสริมความรู
ดานจิตสาธารณะ 
ยุทธศาสตรที่ 14 สนับสนุน
ใหครูและผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย 
แผนงาน 
1.งานอภิบาล 
2.งานแพรธรรม 
3.งานระเบียบวินัย 
4.งานพัฒนาผูเรียน 
5.งานสัมพันธชุมชน 
6.งานพัฒนาบุคลากร 
โครงการ 
1.โครงการเยาวชนรุนใหม
หัวใจคุณธรรม 
2.โครงการ สรางเสริมทักษะ
ชีวิตแกผูเรียน 
3.โครงการสรางเสริม
ศักยภาพผูเรียนดาน
สุนทรียภาพ 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมมิสซาเปด/ปดป
การศึกษา 
2.กิจกรรมมิสซาศุกรตน
เดือน 
3.กิจกรรมมิสซาฉลองศาสน
นามโรงเรียน 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560 
 

สพฐ. สมศ. 
 4.กิจกรรมมิสซาฉลองพระ

คริสตกายา 
5.กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับ
ศีลมหาสนิทและศีลกําลัง 
6.กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 
7.กิจกรรมเขาเงียบฟนฟู
จิตใจครูคาทอลิก เขต 3 
8.กิจกรรมแสวงบุญครู
คาทอลิก 
9.กิจกรรมเขาเงียบฟนฟู
จิตใจผูเรียนคาทอลิก 
10.กิจกรรมแสวงบุญผูเรียน
คาทอลิก 
11.กิจกรรมสอนคําสอน
ผูเรียนคาทอลิกในตอนเชา 
12.กิจกรรมสงเสริมกระแส
เรียก 
13.กิจกรรมอบรมครูยุวธรรม
ทูต 
14.กิจกรรมอบรมผูเรียนยุวธ
รรมทูต 
15.กิจกรรมชุมนุมยุวธรรม
ทูต 
16.กิจกรรมพระวาจาสูชีวิต 
17.กิจกรรมจัดทําหลักสูตร
และแผนการเรียนวิชาคริสต
ศาสนา 
18.กิจกรรมสงเสริมพัฒนา
และอบรมครูผูสอนคริสต
ศาสนา 
19.กิจกรรมจัดบรรยากาศ
คาทอลิก 
20.กิจกรรมสมโภชนักบุญ  
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560 
 

สพฐ. สมศ. 
 เปโตรและนักบุญเปาโลอัคร

สาวก 
21.กิจกรรมสมโภชแมพระ
รับเกียรติยกขึ้นสวรรค 
22.กิจกรรมงานวันพระ
คัมภีร 
23.กิจกรรมฉลองพระคริสต
สมภพ 
24.กิจกรรมฉลองศาสนนาม
คุณพอ/มาเซอร 
25.กิจกรรมงานฉลองอื่นๆ 
26.กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมครูผูสอน 
27.กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผูเรียน 
28.กิจกรรมบันทึกความดี/ 
บันทึกการออม 
29.กิจกรรมเด็กดีศรีซางตาค
รูส 
30.กิจกรรมเชิดชูเกียรติคิดส
ดีทําดี 
31.กิจกรรมอบรมผูเรียน
เร่ือง เพศศาสตรศึกษา 
32.กิจกรรมสงเสริมพัฒนา/
อบรมครูผูสอนจริยธรรม 
33.กิจกรรมพัฒนาส่ือการ
สอนจริยธรรม 
34.กิจกรรรม Dancing 
Team 
35.กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
36.กิจกรรมคายพักแรม 
ลูกเสือเนตรนารี 

     
 
 
 
 
 
 

 

 



102 
 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560 
 

สพฐ. สมศ. 
 37.กิจกรรมสรางสรรคงาน

ดนตรีสากล 
38.กิจกรรมฝกฝนทักษะดาน
ดนตรีไทย 
39.กิจกรรมเสริมทักษะดาน
นาฏศิลป 
40.กิจกรรมฝกฝนคนเกง
ดานศิลปะ 
41.กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย 
42.กิจกรรมประชุม
ผูปกครอง 
43.กิจกรรมผูปกครอง
เครือขาย 
44.กิจกรรมวันไหวครู 
45.กิจกรรมวันครู 
46.กิจกรรมวันพอแหงชาติ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ปการศึกษา 2558 – 2560 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560  สพฐ. สมศ. 
เปาหมายที่  5   
ครูเปนครูมืออาชีพ
มีขวัญและ
กําลังใจผานการ
ประเมินทั้งภายใน
และภายนอก 
 

ยุทธศาสตรที่ 15 สนับสนุน
สงเสริมใหครูแสวงหาความรู 
แลกเปล่ียนเรียนรูและ
เผยแพรแกผูอื่น 
-การสงเสริมการจัดการ
ความรูสูการพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรู 
ยุทธศาสตรที่ 16  สงเสริม
ใหครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
โครงการ 
1.โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 
2.โครงการเปดโลกทัศนสู
การเรียนรู 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ปการศึกษา 2558 – 2560 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560  สพฐ. สมศ. 
เปาหมายที่ 6   
ผูเรียนมีความ
ฉลาดทางสุขภาวะ
และทักษะในการ
ดําเนินชีวิต 
 

ยุทธศาสตรที่ 9 สงเสริม
ผูเรียนใหกลาแสดงออก
พัฒนาทักษะทางดานกีฬา 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
แผนงาน 
1.งานพัฒนาผูเรียน 
2.งานสวัสดิภาพผูเรียน 
3.งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
4.งานอนามัยและ
โภชนาการ 
โครงการ 
1.โครงการ SC วัยใสใสใจ
สุขภาพ  
2.โครงการสรางเสริม
ศักยภาพผูเรียนดาน
สุนทรียภาพ 
3.โครงการคายศิลปะ 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมวันศุกรกับสุขภาพ 

2.กิจกรรมฝกซอมกีฬา
แขงขันเพื่อพัฒนานักกีฬาสู
อาชีพ 

3.กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
(เฟองฟาเกมส) 
4.กิจกรรมความรูคูสุขภาพ 

5.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

6.กิจกรรมสรางสรรคงาน
ดนตรีสากล 

7.กิจกรรมฝกฝนทักษะดาน 
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เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560 
 

สพฐ. สมศ. 
 ดนตรีไทย 

8.กิจกรรมเสริมทักษะดาน
นาฏศิลป 
9.กิจกรรมฝกฝนคนเกงดาน
ศิลปะ 

ยุทธศาสตรที่ 10 สงเสริม
พัฒนาผูเรียนดานทักษะชีวิต 
รางกาย อารมณ  สังคม  
จิตใจ  สติปญญา 
แผนงาน 
งานระเบียบวินัย 
งานสวัสดิภาพผูเรียน 
งานพัฒนาผูเรียน 
โครงการ 
1.โครงการสรางเสริมทักษะ
ชีวิตแกผูเรียน 
2.โครงการเฝาระวังสารเสพ
ติดในโรงเรียน 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมจัดระเบียบแถว 
2.กิจกรรมตรวจเย่ียม
นักเรียน 
3.กิจกรรมเขาคิวสรางวินัย 
4.กิจกรรมสวัสดีคุณครู 
5.กิจกรรมตอนเชาที่หนาเสา
ธง 
6.กิจกรรมปฐมนิเทศ 
7.กิจกรรมลูกเสือจราจร 
8.กิจกรรมรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 
9.กิจกรรมใหความรูเร่ืองสาร
เสพติด 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560 
 

สพฐ. สมศ. 
 10.กิจกรรมตรวจสารเสพติด

งดสูบบุหร่ีโลก 
11.กิจกรรมตอตานสารเสพ
ติดโลก 
12.การแนะแนว 
13.โลกกวางทางการศึกษา 
14.กิจกรรมวันสําคัญทาง
ลูกเสือ 
15.กิจกรรมชุมนุม 
16.กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย 
17.กิจกรรมสภานักเรียน 
18.กิจกรรมทําเนียบคนเกง 
19.กิจกรรรม Dance Team 
20.กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
21.กิจกรรมคายพักแรม 
ลูกเสือเนตรนารี 
ยุทธศาสตรที่ 11 สงเสริม
ปลูกฝงผูเรียนใหรูรักษ
สุขภาพ  มีพลานามัย
แข็งแรง มีภูมิคุมกันให
ปลอดภัยจากสารเสพติด 
และส่ิงมอมเมาตางๆ 
แผนงาน 
งานสวัสดิภาพผูเรียน 
งานพัฒนาผูเรียน 
โครงการ 
1. โครงการ SC วัยใสใสใจ
สุขภาพ 
2. โครงการเฝาระวังสารเสพ
ติดในโรงเรียน 
กิจกรรม 
 1.กิจกรรมวันศุกรกับ 
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เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560 
 

สพฐ. สมศ. 
 สุขภาพ 

2.กิจกรรมฝกซอมกีฬา
แขงขันเพื่อพัฒนานักกีฬาสู
อาชีพ 

3.กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
(เฟองฟาเกมส) 
4.กิจกรรมความรูคูสุขภาพ 

5.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

6.กิจกรรมใหความรูเร่ืองสาร
เสพติด 
7.กิจกรรมตรวจสารเสพติด
งดสูบบุหร่ีโลก 
8.กิจกรรมตอตานสารเสพ
ติดโลก 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ปการศึกษา 2558 – 2560 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560  สพฐ. สมศ. 
เปาหมายที่ 7  
บุคลากรดําเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตรที่ 17 สนับสนุน
ใหบุคลากรดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการ 
โครงการครู ซ.ศ. พอเพียง 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ปการศึกษา 2558 – 2560 

เปาหมาย 
ขอที่ 

แผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม 

งบประมาณรายป สถานที่ มาตรฐานการศึกษา 

2558 2559 2560  สพฐ. สมศ. 
เปาหมายขอที่ 8 
โรงเรียนมีภาคี
เครือขายการ
จัดการเรียนรูและ
รวมพัฒนากับ
สถานศึกษา  
องคกรภาครัฐ  
ภาคเอกชน ระดับ
ทองถ่ิน ระดับ
ภูมิภาค 
ระดับประเทศ 
และระหวาง
ประเทศ 
 

ยุทธศาสตรขอที่ 18 สืบ
สานวัฒนธรรมและสงเสริม
การมีสวนรวมจากภาคสวน
ตางๆ 
แผนงาน 
1.งานสัมพันธชุมชน 
โครงการ 

1.โครงการสัมพันธชุมชน 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
2.กิจกรรมผูปกครองเครือขาย
3.กิจกรรมวันไหวครู 
4.กิจกรรมวันครู 
5.กิจกรรมวันพอแหงชาติ 
6.กิจกรมวันแมแหงชาติ 
7.กิจกรรมวันเด็ก 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

คณะกรรมการจัดทํา 
ท่ีปรึกษาการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
 

1. นายวรวุฒ ิ กิจสกุล ผูรับใบอนุญาต 
2. นางสาวประนอมไพร  พิเศษศักด์ิ ผูอํานวยการ 
3. นายสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒ ิ
4. นายจินตศักด์ิ ยุชัยสิทธิกุล ผูทรงคุณวุฒ ิ
5. นายธนัญชัย กิจสมัคร ผูทรงคุณวุฒ ิ
6. นายอิทธิพล รัตนะ ผูทรงคุณวุฒ ิ

 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1. นางจริน นิยมจอย หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
2. นางกมลกร คงแกว หัวหนาฝายวิชาการ 
3. นายอนันต ใจเอื้อย หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 
4. นางสมลักษณ บุญเพชร หัวหนาฝายจิตตาภิบาล 
5. นางดวงกมล แสงอุไร หัวหนาฝายบุคลากร 
6. นายอนันต ใจเอื้อย หัวหนาฝายบริการ 
7. นางสาวเกยีมจิต วงษาพัด  
8. นางสาวนัยนา วุฒิไล  
9. นางสาวสุพรรณ ี วุฒิไล  

10. นางอรวรรณ ปนเพ็ชร  
11. นายปญญา ปราบเสียง  
12. นางสาวปรารถนา กรานแกว  
13. นางสุชาดา นอยสอาด  
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

14. นางสาวชนิดา ณ นคร  
15. นางนวลพรรณ มะเมียทอง  
16. นางปานทิพย ใจเอื้อย  
17. นางเรณ ู ไตรวิทยากร  
18. นายบัญชา ไตรรส  
19. นางสาวแอมรา วงคคําขาว  
20. นางสาวนิลยา        พิเนตร  
21. นางสาวพุทธชาด       สุดคนึง  
22. นางอรวรรณ เพงพิศ  
23. นางพัฒนา  โปรงมะณ ี  
24 นางธนพร เปยมอยู  
25 นางสุนีย ทรัพยศิร ิ  
26 นางบุษรา  ผุดผอง  
27 นางวันดี พวงจาด กรรมการกองเลขา 

28 นางมณีรัตน ชัยรัตนะ กรรมการกองเลขา 

29 นางสาวอมรรัตน มณีศิริสานต กรรมการกองเลขา 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาสถานศกึษา โรงเรยีนซางตาครูสศกึษา  พ.ศ. 2558-2560   
 

สัตยาบัน  
( Agreement ) 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนซางตาครูสศึกษา ( ฉบับปรับปรุง )ป
การศึกษา 2558-2560 เปนแผนงานหลัก ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณธรรม ควบคูไปกับศักยภาพ
ของผูเรียนท่ีจะพัฒนาผูเรียนท้ังครบท้ังดานสังคม รางกาย อารมณจิตใจและสติปญญา โดยผูท่ี
เกี่ยวของท้ังหมดของโรงเรียนซางตาครูสศึกษา ไดรวมกันคิด รวมกันวางแผนพัฒนาดวย
ความเห็นพองรวมกัน และขอใหสัตยาบันรวมกันวาจะใหความรวมมือรวมแรง รวมใจ เสียสละ
กําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา สนับสนุนใหโรงเรียนซางตาครูสศึกษา ใหสามารถ
ดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามแผนพัฒนาฉบับน้ีใหจงได 

 

   จึงลงนามเพื่อเปนสัตยาบันรวมกันไว ณ ท่ีน้ี 

1.  นายวรวุฒ ิ        กิจสกุล  ผูรับใบอนุญาต  .......................................... 
2.  นายศิวาพัชญ        ฐิติเวชวรภัทร ผูแทนสมาคมผูปกครอง ........... .................. 
3.  นายสมหมาย      มธรุสสุวรรณ     ผูทรงคุณวุฒิ  .................................. ............  
4.  นายจินตศักด์ิ      ยุชัยสิทธิกุล ผูทรงคุณวุฒิ  ............................................... 
5.   นายอิทธพิล      รัตนะ  ผูทรงคุณวุฒิ  ...............................................   
6.   นายธนัญชัย      กิจสมัคร  ผูทรงคุณวุฒิ  ................................ ............... 
7.   นางจริน       นิยมจอย  ผูแทนครู  ..................................... ................ 
8.   นางสาวประนอมไพร  พิเศษศักด์ิ            ผูอํานวยการ ................... ............................. 
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การใหความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   พ.ศ. 2558-2560  ( ฉบับปรับปรุง ) 

โรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 1 /2558  ประจําป
การศึกษา  2558     เมื่อวันท่ี  17   เดือนมิถุนายน.พ.ศ. 2558  ไดพิจารณาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2558 -2560 ( ฉบับปรับปรุง ) ของโรงเรียนซางตาครูสศึกษา
แลว  เห็นชอบใหดําเนินการใชได 

       (ลงชื่อ)         

                              ( เซอรเรมอนด   พิเศษศักด์ิ  ) 

                                   ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                   โรงเรียนซางตาครูสศึกษา  

ความเห็นของผูบริหาร 

 ไดตรวจสอบพิจารณาแลว  เห็นวาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ีมีความเหมาะสม
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 

 

                            ( บาทหลวงวรวุฒิ     กิจสกุล ) 
                          ลงนามแทน ผูรับใบอนุญาต 
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