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ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
1. ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (HISTORY OF SAINT JOSEPH CONVENT
SCHOOL)
โรงเรีย นเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ เป็ น โรงเรีย นหนึ่ งในเครือ ของคณะภคิ นี เซนต์ ป อล เดอ ชาร์ต ร
(SOEURS DE SAINT PAUL DE CHARTRES) กลุ่มคณะนักบวชสตรี ในคริสตศาสนาที่เดินทางมาจากฝรั่งเศส
เมื่อปี พ.ศ. 2441 เข้ามาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพัฒนาสังคมไทยด้านการศึกษาการรักษาพยาบาล
และการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ปัจจุบันคณะภคินีมีกิจการที่อยู่ภายใต้การดูแลหลายแขนง อาทิ
โรงเรียน โรงพยาบาล คลินิก ค่ายช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยบริเวณชายแดนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้าน
สังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ
เมื่ อ วัน ที่ 5 ธั น วาคม พ.ศ. 2450 คณะภคิ นี โดยคุ ณ แม่ อ ธิก าริณี แ ซงต์ ซ าเวีย ร์ (MERE SAINTXAVIER) ได้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ บนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา ของคณะมิสซังกรุงเทพ
ณ บริเวณถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยตัวอาคารหลังแรก ออกแบบโดย
อัลเฟรโด ริกาสซี่ สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม
รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 – ปัจจุบัน
ผู้รับใบอนุญาต
วัน เดือน ปี
รายนาม
31 ธันวาคม 2480 สังฆราชเรเนเปโรส
26 กุมภาพันธ์ 2484 นางสาวรจิต
กิจเจริญ
30 พฤศจิกายน 2538 นางสาวนิภา
กิจเจริญ
13 พฤษภาคม 2540 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์
24 พฤษภาคม 2550 นางสาวศรีสมร
ชำนาญธรรม
1 ตุลาคม 2553
นางสาวมุกดา
มุ่งหมาย
21 พฤษภาคม 2557 นางสาวยุภี
กิจเจริญ
ผู้จัดการ
วัน เดือน ปี
21 พฤษภาคม 2499
18 กันยายน 2515
5 มิถุนายน 2540
24 พฤษภาคม 2550
27 กันยายน 2553
15 พฤษภาคม 2557

รายนาม
นางสาวรจิต
กิจเจริญ
นางสาวนิภา
กิจเจริญ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์
นางสาวศรีสมร
ชำนาญธรรม
นางสาวมุกดา
มุ่งหมาย
นางสาวยุภี
กิจเจริญ

ตำแหน่ง
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 1
ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 2
ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 3
ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 4
ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 5
ผู้รับใบอนุญาต คนที่ 6
ตำแหน่ง
ผู้จัดการคนที่ 1
ผู้จัดการคนที่ 2
ผู้จัดการคนที่ 3
ผู้จัดการคนที่ 4
ผู้จัดการคนที่ 5
ผู้จัดการคนที่ 6
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ครูใหญ่ / ผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา
2480-2491
2491-2527
2527-2533
2533-2536
2536-2539
2539-2545
2545-2557
2557-ปัจจุบัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เซอร์เดซองช
นางสาวรจิต
นางสาวมุกดา
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวมุกดา
นางสาววิภา
นางสาวมุกดา
นางสาวยุภี

รายนาม
โอชู
กิจเจริญ
มุ่งหมาย
ชีรานนท์
มุ่งหมาย
เลค
มุ่งหมาย
กิจเจริญ

เครื่องหมาย / ตราของโรงเรียน คือ
ตราของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องคณะเซนต์ ป อล เดอ ชาร์ต ร เป็ น รูป สี่เหลี่ ยม มี โล่อ ยู่ต รงกลาง
ความหมายของโล่เป็นดังนี้
ข้ า งบนสุ ด เป็ น รวงข้ า วตั้ ง ตรง สู ง เท่ า กั น 4 รวง ซึ่ งบ่ งบอกถึ ง ความซื่ อ สั ต ย์
ความราบเรียบและความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี 4 คนแรก
รวงข้าวเขียวสด คือ การเริ่มต้นของภคินีที่แม้จะเยาว์วัย แต่ทำงานหนักเกินกำลัง เพื่อเป็นการพลีชีพ
ประดุจเมล็ดพืชเล็กๆ ที่ตกสู่ดิน
พื้นสีทอง
หมายถึง ความสว่างที่เจิดจ้า หลังวันแห่งความมืดมนที่ท้องทุ่งที่ราบโบส
สีฟ้า
เป็นสีของพระมารดาที่ภคินีรัก เธอพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสวดสายประคำและเลียนแบบ
พระมารดา
เดอ ชาร์ตร เป็นชื่อที่สอง บอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจ และศูนย์รวมเอกภาพของภคินีตั้งอยู่ใกล้
อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร
สีแดง
สีแห่งความรัก สีเลือด เลือดแห่งความตายและความกล้าหาญของนักบุญเปาโลมรณสักขี
องค์อุปถัมภ์ของภคินี ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา ชูรับความมีชัย
บทจดหมาย ที่เปิดอยู่ มีคำจารึกว่า “จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะผู้รับใช้ของภคินี
ในการนำมนุษย์ให้รอดเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้า
ภาษาลาติน 3 คำ คือ REGULARITE (ซื่อสัตย์) SIMPLICITE (ราบเรียบ) TRAVAIL (การงาน)
เป็นการเตือนใจ ให้ยึดถือและปฏิบัติในคุณธรรมของความซื่อสัตย์ สุภาพราบเรียบ และ
ขยันขันแข็งในการทำงาน
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ มีเส้นโค้งขึ้น โค้งลง บังเกิดเป็น
กลีบเจ็ดกลีบ กลางปริมณฑล มีโล่ป้องกันศัสตราวุธ
ภายในมี โล่ แบ่ ง ออกเป็ น สามส่ ว น ส่ ว นบนมี อั ก ษร ซ.ย. อยู่ ห น้ า เส้ น ตรงตั้ ง
ส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีป วางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนกันมีเส้น
นอนเป็นฐาน
มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้าย มองเห็นใบไม้
ทอดปลายด้านบนซ้าย และด้านล่างขวา
ความหมายวงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ ขณะเดียวกันหมายถึงการรวมศรัทธาธรรมของนักบวช
เข้ากับความรักของผู้ปกครองเมตตาธรรมของครูและการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน
เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระดำริ สติปัญญา ความคิด อ่าน
กำลังความรู้ ความศรัทธา ความยำเกรง
โล่ แสดงนัยของคุณธรรมว่าความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย
ดาบคม คือ ปัญญา ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย
และป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ทางซ้าย จึงต้องใช้ด้วยความสุขุมคัมภีร์ภาพ และอย่างองอาจกล้าหาญ
ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช คือ ส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตในสันติสุข
และเพื่อสันติสุข
หนังสือสองเล่ม แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวิชาชีพ ความสมดุลของคุณค่าทั้ง
สอง เปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนำชีวิตไปถูกทาง

สัญลักษณ์ดอกลิลลี่ (Fleur de lis)
สัญลักษณ์ดอกลิลลี่กลางวงกลมสองชั้น
ความหมาย จุดหมายของมนุษย์ คือ การรู้และเข้าถึงสัจธรรมด้วยการดำเนิน
ชีวิตมีระเบียบวินัย สุภาพราบเรียบประกอบการงานและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม
ดอกลิลลี่ผุดขึ้นจากดิน ชูก้านตรงสู่ความไพศาล และความสว่าง มีดอกสีขาวที่งดงามให้เป็นที่ชื่นชม
เปรียบได้กับปรัชญาชีวิตว่า เจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนด้วยความตรงสองประการคือ ซื่อตรงและเที่ยงตรงมี
ความถ่อมตนสุภาพและหนักแน่นอยู่เนืองนิจ ดุจดังแผ่นพื้นพสุธามีความบริสุทธิ์สดใสเป็นความงามประจำตน
และเป็นแบบฉบับ แม้ต้นกำเนิดจะอยู่ในที่อับ ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่างให้เป็นแบบฉบับดีงามที่ประจักษ์
สีประจำของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สีประจำของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คือ สีน้ำเงินและสีเหลือง มีความหมายเตือนใจให้คำนึงถึง
คุณธรรมสำคัญหลายประการ
เบื้องต้น สีทั้งสองเป็นแม่สีเปรียบได้ดังหลักการของทุกสิ่งทุกอย่าง ในทางวิชาการว่าด้วยทฤษฎีเรื่องสี
เมื่อ นำสีทั้ งสองผสมกั น ในอั ตราส่ วนที่ เท่ ากัน จะได้สี ใหม่ อีก หนึ่ งสี คือ สีเขี ยว ซึ่งเป็ น สีของพื ชต่ างๆ เป็ น
สัญลักษณ์ของความมีชีวิต
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ต่อมาได้มีการกำหนดให้สีเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่าต่างๆ ธงไตรรงค์ก็ได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ไว้ใน
สมัยต้นประชาธิปไตยว่า “น้ำเงิน คือ สีประจำชาติ” ในภาคตะวันตกของทวีปเอเชีย ถือว่าสีน้ำเงิน คือ สีของ
ความภักดี เป็นสีของจารีตนิยม เป็นสีแสดงความสามารถและเกียรติยศของประชาชนข้างมาก คือ ผู้ใช้
แรงงาน ถือว่าเป็นฝ่ายเสื้อคอสีน้ำเงิน ตลอดจนกฎหมายที่เคร่งศีลธรรมก็เรียกขานกันว่า กฎหมายสีน้ำเงิน
สีน้ำเงิน จึงเป็นสีแสดงถึงความดีงาม ความสงบสำรวม ความมีกฎเกณฑ์ ความเป็นเลิศและความเป็น
ฝ่ายข้างมาก
สีเหลือง เป็นสีของวุฒิภาวะ หรือความเจริญเต็มที่ เป็นสีของความสว่าง เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะถือ
ได้ว่าเป็นสีของชีวิตใหม่ เช่น อรุณของทิวาวาร อันหมายถึงการเริ่มต้น
สรุป
ดอกไม้ประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คือ ดอกลิลลี่ หมายถึง ความซื่อตรง เที่ยงตรง ถ่อมตน
สุภาพ มีความบริสุทธิ์สดใส เป็นแบบฉบับอันดีงาม
สีประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คือ น้ำเงิน-เหลือง หมายรวมถึง การดำรงตนอยู่ในธรรมะ
ด้วยความสงบสำรวม มีความเป็นผู้ประกอบกิจการที่มุ่งสู่ความดี ความสามารถรักษาศักดิ์ศรีเฉพาะตนและ
ส่วนรวม ด้วยความซื่อตรง พร้อมที่ จะปรับปรุงตนให้ดีขึ้นทุกวัน ความเป็นบุคคลตั้ งอยู่ในศีลในธรรม คือ
เกียรติยศของบุคคล
นโยบายของโรงเรียน
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจงาม รู้จักรักและรับใช้
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2.ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน
2.1 ข้อมูลด้านบริหาร
ผู้บริหาร
วุฒิการศึกษา

นางสาวยุภี กิจเจริญ
ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา สถาบัน Centro Escolar University
ประเทศฟิลิปปินส์
ดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 6 ปี
ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับตำแหน่ง) จำนวน 8 ท่าน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1. นางปวีณา
รอดรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
ปริญญาตรี
2. นายกฤชธนา
จินตนาพรศิริ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยม
ปริญญาตรี
3. นางเกษร์อุบล ปักสมัย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม
ปริญญาโท
4. นางสาวอัจฉรา อ๊อกกังวาล
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ปริญญาโท
5. นางสาวยุพร
วนาดอนพิศาล หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ปริญญาโท
6. นางสาวพาณี กิจสมัคร
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ปริญญาตรี
7. นางสาวจิติมา มณฑาศวิน
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ปริญญาโท
2.2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่ง
เพศ (คน)
ประเภทบุคลากร
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ

ชาย

หญิง

ระดับการศึกษา (คน)
รวม

ประสบการณ์

ต่ำกว่า

ป.

ป.

ป.

ในตำแหน่ง

ป.ตรี

ตรี

โท

เอก

(เฉลี่ย) ปี

-

1

1

-

-

-

1

54

ครู (บรรจุ)

22

155

177

-

145

32

-

19

ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)

2

13

15

-

15

-

-

1

ครูต่างประเทศ

40

35

75

39

35

1

บุคลากรทางการศึกษา

2

22

24

5

18

1

-

นักการภารโรง

16

54

70

70

-

-

-

ยามรักษาความปลอดภัย

8

-

8

8

-

-

-

อื่น ๆ (ระบุ ครูเกษียณ)

3

16

19

1

12

6

ผู้อำนวยการ

14

29

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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2.3 ข้อมูลนักเรียน
ระดับทีเ่ ปิดสอน
ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
รวมทั้งสิน้

จำนวนห้องเรียน
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP

รวมจำนวนผูเ้ รียน

420
416
397
409
436
432
2510

118
91
96
89
90
86
570

538
507
493
498
526
518
3080

331
323
331
985

85
77
73
235

416
400
404
1220

220
213
267
700
4195

56
53
62
171
976

276
266
329
871
5171
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
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3. แผนที่ตั้งของโรงเรียน

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
มีบริเวณโดยรอบ ดังนี้
ด้านเหนือ ติดกับ ศาลาแดง ซอย2
ด้านตะวันออก ติดกับ ถนนศาลาแดง
ด้านใต้
ติดกับ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ด้านตะวันตก ติดกับ ถนนคอนแวนต์

แผนที่การเดินทาง
1. โดยรถยนต์ ใช้ถนนสีลม เข้าถนนคอนแวนต์
2. รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง ทางออก หมายเลข 4 เข้าถนนคอนแวนต์
3. รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสีลม ทางออกหมายเลข 2 ใช้ถนนสีลม เข้าถนนคอนแวนต์
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565
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4. อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องประกอบการเรียนการสอน
อาคาร
1.เซนต์แมรี่

ห้องเรียน
ระดับชั้น จำนวน
-

ห้องปฏิบัติการ / จำนวน
ชั้น 3
- Sound Lab Room/1

ห้องประกอบ
การเรียนการสอน/ จำนวน
ชั้น 1
ห้องพรเทวา/1
ห้องสารบรรณ/1
ห้องผู้อำนวยการ/1
ห้องการเงิน/1
ห้องธุรการและประชาสัมพันธ์/1
ห้องสารสนเทศ/1
ห้องทะเบียน/1
ชั้น 2
ห้องประชุม/2

ห้องพักครู/
จำนวน
ชั้น 2 / 1

ห้องดุริยางค์/1
ห้องดีมอนส์/1
ชั้น 3
ห้องข้อสอบ/1
ห้องวิเคราะห์ข้อสอบ
ห้องควบคุมเอกสารระบบ
คุณภาพ/1
ห้องผลิตข้อสอบ/2
ห้องพิมพ์ข้อสอบ/1
ห้องเรียนรวม /1
ห้องเอนกประสงค์/1
Art Room/1
ห้องควบคุมวงจรปิด/1

French Class Room/1
Chinese Class Room /1

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565
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อาคาร

2.เซนต์โยเซฟ

3. โฮลี่สปิริท

ห้องเรียน
ระดับชั้น จำนวน

G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
G.8
G.9
G.10
G.11
G.12
ม.4
ม.5
ม.6
ม.2
ม.4

4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
4
6
6
7
2

ห้องปฏิบัติการ / จำนวน

ห้องประกอบ
การเรียนการสอน/ จำนวน

ห้องพักครู/
จำนวน

ชั้น 6

ชั้น 6

ชั้น 2 / 1

Computer Room/2
Science Lab/1

Conference Room/1
Activity Room/1
Music Room /1
Library Room/1
ชั้น 7
Learning Resource
Center/1
Copy Print/1

ชั้น 3 / 1

ชั้น 1

ชั้น 1

ชั้น 3 / 2

SCIENCE LAB /1
MATH LAB /1
ENERGY LAB /1

ห้องพยาบาล/1

ชั้น 4 / 1

ชั้น 4 / 1
ชั้น 5 / 2
ชั้น 6 / 1
ชั้น 7 / 1

Intensive Room/1
ห้องมหัศจรรย์นักคิด/1
Conference Room/1
ชั้น /2
ห้องศูนย์ควบคุมเครือข่าย/1
ห้องพระคุณธรักษา/1
ห้องปิติมหาการุญ/1
SMART CLASSROOM/1
ห้องแนะแนว/1
ห้องสมุด/1
ชั้น 3
ห้อง IMC /1
ห้องวิชาการ /1
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อาคาร
4.เซนต์หลุยส์

ห้องเรียน
ระดับชั้น จำนวน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5

8
8
8
8
3

ห้องปฏิบัติการ / จำนวน
ชั้น 4
ห้องคอมพิวเตอร์ประถม/1

ห้องประกอบ
การเรียนการสอน/ จำนวน
ชั้น 1
สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่/1
ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู ,
สมาคมศิษย์ /1
ห้องสินนที/1
ชั้น 2

ห้องพักครู/
จำนวน
-

ห้องสมุดระบบ RFID/1
ชั้น 3

Intensive Room /1
5.เซนต์ปอล

ป.5/4-8
ป.6/1-8
ม.1/1-7
ม.3/1-7

5
8
7
7

ชั้น 5
ห้องวิทยาศาสตร์/1
ห้องคอมพิวเตอร์/2

ห้องวิชาการประถม/1
ชั้น 1
ห้องผลิตเอกสาร/1
ชั้นลอย
ห้องคหกรรมศาสตร์/1
ชั้น 2

ชั้น 2 / 2
ชั้น 3 / 1
ชั้น 4 / 1
ชั้น 5 / 2

ห้องแนะแนวประถม/1
ชั้น 3
ห้องอภิบาล/1
ห้องงานปกครอง/1
ห้องพยาบาล/1
ชั้น 4
ห้องเปียโน/1
ชั้น 5
ห้องดนตรีสากล/2
ห้องฟ้อนรำ/1

Intensive Room/2
ชั้น 6
ห้องดนตรีไทย/1
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อาคาร

6.นาซาแร็ธ

7.หอประชุม
ทรินิตี้

ห้องเรียน
ระดับชั้น จำนวน
-

-

-

ห้องปฏิบัติการ / จำนวน
ชั้น 2
ห้องวิทยาศาสตร์/2
ชั้น 3
ห้องวิทยาศาสตร์/2

-

ห้องประกอบ
การเรียนการสอน/ จำนวน
ชั้น 2
ห้อง SJC STRING/1
ชั้น 3
Intensive Room/1
ชั้น 4
Intensive Room/2
ชั้น 2
หอประชุมใหญ่/ 1
ห้องประชุมเล็ก/1
หอประชุมใหญ่/1

ห้องพักครู/
จำนวน
ชั้น 2 / 1
ชั้น 3 / 1
ชั้น 4 / 1

-

พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ ลานอเนกประสงค์อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 1 โรงพลศึกษา
ชั้น 7 อาคารเซนต์โยเซฟ ลานอโศกชั้น 3 อาคารโฮลี่สปิริท ลานหน้าอาคารโฮลี่สปิริท ลานกีฬาชั้น 6 อาคาร
เซนต์ปอล อุทยานการศึกษาใต้หอประชุมทรินิตี้ โรงพลศึกษาชั้น 5 หอประชุมทรินิตี้ และลานสันติภาพ
ลานมรกต

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

11

5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ฝ่ายบริหารจัดการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการและประชาสัมพันธ์
- งานนโยบายและแผน
- งานการเงินและบัญชี
- งานสารบรรณ
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- งานสุขอนามัยและโภชนาการ
- งานจราจรและความปลอดภัย

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบุคลากร
มัธยม

ประถม

- งานหลักสูตร
- งานการจัดการเรียนการสอน
- โครงการใช้สอื่ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
- งานการจัดการเรียนการสอนวิชาคำสอนคริสตศาสนา
- งานนิเทศการเรียนการสอน
- งานข้อสอบ
- งานทะเบียนและวัดผล
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
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- งานสรรหาบุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานบำรุงรักษาบุคลากร

ฝ่ายกิจการนักเรียน
- งานปกครอง
- งานกิจกรรมนักเรียน
- งานแนะแนว
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานอภิบาลและแพร่ธรรม

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

- งานจัดซื้อ จัดจ้าง
- งานพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

- งานมาตรฐานคุณภาพ
- งานสารสนเทศ

6. ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวก
6.1 คอมพิวเตอร์
การดำเนินงานระบบคอมพิวเตอร์
การใช้งาน
1. ใช้เพื่อการเรียนการสอน/ ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2. ใช้งานบริการ
รวมทั้งสิน้

จำนวนเครื่อง
607
97
704

6.2 ปริมาณสื่อ/อุปกรณ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ต่างๆ มา
ให้ บ ริการแก่ค รูเพื่ อ เป็ น การเสริม เนื้ อหาการเรีย นรู้ และการส่ งเสริม ให้ บุ คลากรผลิ ตสื่อสำหรับ การเรีย น
การสอน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนการสอน ดังนี้
ตารางแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยี/ สิง่ อำนวยความสะดวก
รายการอุปกรณ์เทคโนโลยี/ สิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวน(เครื่อง)
1.เครื่องถ่ายเอกสาร

5

2.เครื่องเรียงกระดาษ

2

3.เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

10

4.เครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน

176

5.เครื่องโทรทัศน์

145

6.ชุดปฏิบัติการภาษา

65

7.อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์

อัตราส่วนการใช้งาน 1 ชุด ต่อนักเรียน 5 คน

8.เครื่องดนตรีสากล

สำหรับวงดุริยางค์ขนาดใหญ่

9.เครื่องดนตรีไทย

อัตราส่วนการใช้งาน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง

10.อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบาสเกตบอล
ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกแฮนด์บอล ลูกแชร์บอล

อัตราส่วนการใช้งาน 1 คน ต่อ 1 ลูก

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565
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7.

ความสำเร็จในการจัดการศึกษา

จากความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและรักษาระดับคุณภาพของนักเรียนอยู่
เสมอ ทำให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับพระราชทานรางวัลจัดการศึกษาดีเด่นระดับชาติ คือ
1. โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษาและประถมศึกษาจาก
พระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2511 และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ของโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีอันดับสามของประเทศ
2. โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่นประเภทมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา
2513, 2516 และ 2529
3. โรงเรียนได้รับการรางวัลพระราชทานการจัดการศึกษาดีเด่นประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2537 และได้รับรางวัลโล่โรงเรียนดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2537 ณ หอประชุมคุรุสภา
4. โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานการจัดห้องสมุดดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช
2532 และ 2542 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 จากบริษัท BVQI เมื่อปี 2541
6. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 จากบริษัท BVQI เมื่อปี
2542
7. โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (ปี 2544 ถึง 2548)
8. วงดุ ริ ย างค์ ข องโรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟคอนเวนต์ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทาน
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั วภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในการประกวดวงโยธวาทิ ต นั กเรียน นิ สิ ต นั กศึ กษา ชิ ง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544
9. โรงเรี ย นได้ รั บ การรั บ รองระบบบริห ารคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา ISO 9001:2000 จากสถาบั น
MASCI รอบที่ 1 ในปี พ.ศ. 2549
10. โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (ปี 2549 ถึง 2553)
11. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของเขตกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550
12. โรงเรียนได้รับมอบป้ายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีการสุขาภิบาลอาหารระดับดีเด่น จาก
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2550 เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2551
13. วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงินในการ
นั่ งบรรเลง การบรรเลงดนตรีส นาม และรางวัล คฑากรยอดเยี่ยม จากการประกวดวงโยธวาทิ ต นั ก เรียน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565
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นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2551
14. โรงเรียนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน MASCI
รอบที่ 2 ในปี พ.ศ. 2552
15. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากโครงการโรงเรียนดีเด่น
ด้านพลังงาน ประจำปี 2552 จากการไฟฟ้านครหลวง
16. โรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากโครงการ Eco School Award ซึ่ง
เป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จากสมาคมนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในปี พ.ศ. 2552
17. วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับรางวัลที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
ในรายการ Thailand International Wind Ensemble Competition 2009 : Class B การแข่งขันวง
ดุริยางค์เครื่องลมนานาชาติ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 25-29
พฤศจิกายน 2552
18. โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “เป็นหน่วยงานน้องใหม่ไฟแรง ที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ในปี 2552 – 2554 ประสบความสำเร็จได้รับปริมาณโลหิตตามเป้าหมาย” จากศูนย์บริการโลหิต
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554
19. โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 3 (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) เมื่อวันที่ 17 –
19 สิงหาคม 2554
20. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2555
21. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา” เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2554 และรับโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555
22. โรงเรียนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมมูลนิธิ รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2555
23. โรงเรียนได้รับโล่ขอบคุณจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ 1 มอบโดย พลโทอุดม
เดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องในโอกาสที่ทางโรงเรียนได้ให้การสนับสนุน
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
24. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการ
ไฟฟ้านครหลวงและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 จากการ
ประเมินโครงการโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน (ENERGY MIND AWARD 2012) และรับประทานโล่จาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ การไฟฟ้า
นครหลวง สำนักงานใหญ่
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25. โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้
บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพือ่ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับ
บริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
26. โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2556 เป็นโครงการเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
27. โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับรองการตรวจประเมินอาคาร
สถานที่ ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean Green
ระยะเวลารับรอง พ.ศ. 2556-2558
28. วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวงเยาวชน “2013
WAMSB World Championship ประเภท Junior Band Champion” ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองชิบะ
29. โรงเรียนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ อุตสาหกรรมมูลนิธิ (MASCI) รอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2558
30. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็น
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทีม่ ีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่
28 กันยายน พ.ศ. 2558
31. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร As Outstanding Basic Education Institution National
Conference on Quality Assurance 2015 14-16 October 2015 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
32. โรงเรียนรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3 ในฐานะที่เป็น
สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ENERGY MIND AWARD 2015
จากการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
33. โรงเรียนได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญเงิน และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
34. โรงเรียนได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญเงินและชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
35. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard)
ระดับดีเลิศ จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลถึงวันที่ 29 กันยายน
2563
36. โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 จาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561
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37. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลจากสมาคมนิยมไทยดีเด่นประเภทสถาบัน (องค์กร) ที่ได้ดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน “ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2562
38. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลจากการประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARDS - 2019
ในโอกาสการจัดงาน “คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล” ในฐานะองค์กรดี มีคุณธรรม ประเภททำคุณประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณกุศล จากสมาพันธ์พันธมิตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมสังคม (สพคจ) เมือ่ วันที่ 9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
39. โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ งานเสด็จประทานรางวัลคชจักร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
40. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโรงเรียนที่ได้อนุเคราะห์ในเรื่อง
วิทยากรอาสาสมัครให้ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยา
ตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 11
พฤศจิกายน 2562

เกียรติยศในด้านการบริหาร
พ.ศ. 2524 :

แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อาจารย์ใหญ่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจ
มาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2524 :

เซอร์โปลา มีโอเซค อธิการิณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น “LE CHEVALIER” จาก
รัฐบาลฝรัง่ เศส
เซอร์โปลา มีโอเซค อธิการิณีของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
“LE CHEVALIER” จากรัฐบาลฝรั่งเศส ในโอกาสที่ทำคุณประโยชน์ การสอนภาษาฝรั่งเศสให้นักเรียนไทยรู้
ภาษาฝรั่งเศสอย่างแตกฉาน
พ.ศ. 2531 : แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อ พ.ศ. 2531 แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2532 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับพระราชทานบัตรเกียรติคุณและโล่รางวัล
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2532 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
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พ.ศ. 2540 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รจากมหาวิ ท ยาลั ย Cambridge จากการสอบ Advanced English ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรจาก University of Kent in Canterbury และ Teacher ,Training & English for Adults
พ.ศ. 2541 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับประกาศนียบัตร
ได้รับประกาศนียบัตร จาก Franciscan Study Centre Canterbury
พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบตั ร
ได้รับเกียรติบัตร จาก คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
พ.ศ. 2547 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร
ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตร “การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับ
องค์กรรุ่นที่ 12” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย- นานาชาติ AFS Hungary
ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
“12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
ได้รับเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
พ.ศ. 2548 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับประกาศนียบัตร
ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ “12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ”
ได้รับเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรม First Thai –Chinese Youth Camp 2005
พ.ศ. 2549 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร
ได้รับใบรับรองระบบการจัดการ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
ได้รับวุฒิบัตรจากการร่วมสัมมนาวิชาการในหลักสูตรการบริหารด้านการศึกษาแบบมืออาชีพ
ได้รับเกี ยรติ บั ตร จากการเข้าร่วม “โครงการหนึ่ งโรงเรียน หนึ่ งนวัตกรรม” เฉลิมพระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2549 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
พ.ศ. 2549 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับประกาศนียบัตร
ได้รับ เกี ยรติบั ตร เป็ น คณะกรรมการจัดงานชุม นุ ม เพื่ อ การแพร่ธรรมในประเทศไทย จากสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารโรงเรียน ผู้มีผลงานดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 1
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์ “เพลงสดุดี” จากชมรมอธิการิณีเจ้าคณะ แห่ง
ประเทศไทย และประเทศลาว
พ.ศ. 2550 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร
ได้รับเกียรติบัตรจากรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
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พ.ศ. 2551 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับการประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ได้รับใบประกาศนียบัตรและการประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกิตติมศักดิ์ การต่อต้านการก่อการ
ร้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2551 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้าร่วมพิธรี ับมอบใบรับรองระบบการจัดการ
เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย นางสาวนันทา หงวนตัด นางเกษร์อุบล ปักสมัย นางศิริพร ใจเพ็ชร์
นางรั ส ริน ทร์ เอนกกุ ล พิ พั ฒ น์ นางสาวอรทั ย ธาดารั ต นกุ ล นางสาวสมพร มาลั ย ศรี นางสาวชุ ลี พ ร
เพียรช่าง นางสาวจุฑารัตน์ โล่ตระกูลวัฒ น์ เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการ จัดโดย
สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ณ ห้องเรดิสัน บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน (ถนนพระราม 9)
พ.ศ. 2553 :

เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ได้มอบหมายให้ เซอร์ลลิ ี่ นิลเขต และ นางเกษร์อุบล ปักสมัย
เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเอกชน
เซอร์ลิลี่ นิลเขต และ นางเกษร์อุบล ปักสมัย เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการ
จัดการศึกษาเอกชน ในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ณ อาคารชาเลน
เจอร์ 3 ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ได้รับโล่รางวัล การบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสำนัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เซอร์ ว าเลนติ น มุ่ ง หมาย เข้ า รั บ โล่ ร างวั ล โรงเรี ย น ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การดี เด่ น สั ง กั ด สำนั ก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึ กษาเอกชน จากสำนั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 19
มกราคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับโล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา
เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ได้มอบหมายให้ นางรัสรินทร์ เอนกกุลพิพั ฒ น์ นางศิริพร ใจเพ็ ชร์
นางเกษร์อุบล ปักสมัย นางสาวสมพร มาลัยศรี และ นางสาวนันทา หงวนตัด เป็นตัวแทนรับโล่เชิดชูเกียรติ
โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ณ เวทีกลางแจ้ง สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับมอบโล่ขอบคุณจากกองทัพภาคที่ 1
เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับโล่ขอบคุณ ในการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกำลังพลที่
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพลโทอุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 ณ ห้อง อเนกประสงค์
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานโรงเรียนดีเด่น
ด้านพลังงานระดับ 5 ดาว
เซอร์ ว าเลนติ น มุ่ งหมาย ได้ ม อบหมายให้ เซอร์ลิ ลี่ จี ร ภา นิ ล เขต ครู ธ นภั ท ร ฟู มี ครู น ลทพร
แสนชรา ครูจิรัชญา อาจวงศา และตัวแทนนักเรียนแกนนำ จำนวน 3 คน คือ เด็กหญิงญาณนภา ขจิตวรพันธ์
เด็กหญิงวริศรา สุขศรี เด็กหญิงอนัญพร จุนเจือจาน เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานโรงเรียนดีเด่นด้าน
พลังงาน ระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท โครงการ ENERGY MASTER AWARD (บุคลากร
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ดีเด่น ด้ านการอนุ รักษ์ พ ลั งงาน) จากการไฟฟ้ านครหลวง ณ โรงละครอั ก ษรา คิ งพาวเวอร์ เมื่ อ วัน ที่ 22
มกราคม พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับโล่รางวัลมาตรฐานโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ
5 ดาว
โครงการ ENERGY MASTER AWARD จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
พ.ศ. 2558 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับเกียรติบัตรและโล่
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ได้มอบหมายให้ เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง และผู้แทนครู เข้ารับ
เกียรติบัตรพร้อมโล่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับเกียรติบัตร
เซอร์ เซเลสติ น า กิ จ เจริ ญ มอบหมายให้ นางสาวนั น ทา หงวนตั ด เข้ า รั บ เกี ย รติ บั ต ร As
Outstanding Basic Education Institution National Conference on Quality Assurance 2015 1416 October 2015 จากสำนั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) เมื่ อ วั น ที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น
ด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพาณี กิจสมัคร นางสาวสมพร มาลัยศรี และ
ตัวแทนนักเรียนแกนนำ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัยที่
3 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท โครงการ ENERGY MASTER AWARD จากการไฟฟ้านครหลวง ณ โรง
แอมบาสเดอร์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับเกียรติบัตร
เซอร์ เซเลสติ น า กิ จ เจริ ญ มอบหมายให้ เซอร์ ม ารี กั น ดิ๊ ด ว่ อ งไว เซอร์ เทเรซา เกศแก้ ว
พรรณเชษฐ์ และนางเกษร์ อุ บ ล ปั ก สมั ย เข้ า รั บ เกี ย รติ บั ต รผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทอง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญเงิน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2559
พ.ศ. 2560 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น
ด้านพลังงานระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพาณี กิจสมัคร นางสาวสมพร มาลัยศรี และ
ตัวแทนนักเรียนแกนนำ โครงการ ENERGY MASTER AWARD เข้ารับโล่ประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมคอนราด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
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พ.ศ. 2561 : เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล รับโล่โรงเรียนเอกชน 100 ปี
เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล เข้ารับโล่โรงเรียนเอกชน 100 ปี จากนายแพทย์ ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean
and Green Standard) ระดับดีเลิศ
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพาณี กิจสมัคร เข้ารับใบรับรองมาตรฐาน
ค วาม ส ะอ าด แ ล ะสิ่ งแ วด ล้ อ ม (Clean and Green Standard) ระดั บ ดี เลิ ศ จ าก ส ำนั ก อ น ามั ย
กรุงเทพมหานคร ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลถึงวันที่ 29 กันยายน 2563
พ.ศ. 2561 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ นางรัสรินทร์ อเนกกุลพิพัฒน์ และ นางเกษร์อุบล
ปักสมัย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่ อแสดงว่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เป็นสถานศึกษาส่งเสริม
การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมิน และพั ฒ นาสู่ค วามเป็ น เลิ ศ ทางคณิ ตศาสตร์แ ละ
วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2561
พ.ศ. 2562 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับโล่รางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวยุพร วนาดอนพิศาล เข้าได้รับโล่รางวัลจาก
สมาคมนิยมไทยดีเด่นประเภทสถาบัน (องค์กร) ที่ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ในงาน “ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับโล่ประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวจิติมา มณฑาศวิน เข้ารับโล่ประทานรางวัล
เกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARDS - 2019 จากหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภานุพันธุ์ ในโอกาสการจัด
งาน “คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล” ในฐานะองค์กรดี มีคุณธรรม ประเภททำคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณกุ ศ ล จากสมาพั น ธ์ พั น ธมิ ต รเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม-จริ ย ธรรมสั ง คม (สพคจ) เมื่ อ วั น ที่ 9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับมอบรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ งานเสด็จประทาน
รางวัลคชจักร ครั้งที่ 1
โดยหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ นางปวีณา รอดรัตน์ เข้ารับการประทานรางวัล
เกียรติคุณนานาชาติ งานเสด็จประทานรางวัลคชจักร ครัง้ ที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ พุทธมณฑล สำนักงาน
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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พ.ศ. 2562 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พ.ศ. 2562
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ เซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรม
นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562

8. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน และค่านิยมของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
1. ซื่อตรง ซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต มี ม โนธรรมเที่ ย งตรง จริ งใจ โปร่งใส ไม่ ค ดโกงยึ ด ความถู ก ต้ อ ง “ผู้ ที่ มี ค วาม
ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่
ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย” (ลก 16:10)
2. เรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพ ถ่อมตน และมีความสุขในชีวิตของตน
“เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออมและรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดม
สมบูรณ์เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี” (ฟป 4:11-13)
3. การงาน รักและมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุม่ เท รับผิดชอบ “พระเจ้าจะประทาน
รางวัลแก่ทุกคนตามการงานของเขา” (มธ 16:27)
4. รัก เมตตา เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ “ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจ
ยินดี จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่น
ดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับ ใช้องค์พ ระผู้เป็ นเจ้า จงชื่นชมใน
ความหวัง” (รม 12:4-13)
5. รู้คุณ กตัญญู ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตสำนึกในความดีของผู้อื่น ใส่ใจผู้อื่น จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา “บุตรจงเชื่อฟังบิดามารดา จงให้เกียรติบิดามารดา
เป็ น พ ระบั ญ ญั ติ แ รก แ ล้ ว ท่ าน จ ะอ ยู่ บ น แ ผ่ น ดิ น อ ย่ างเป็ น สุ ข แ ล ะมี อ ายุ ยื น ”
(อฟ 6:1-4)
เอกลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รักเมตตา สละตนเพื่อผู้อื่น
หมายถึง การเป็นผู้ให้ การรู้จักแบ่งปัน การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การ
เสียสละเพื่อส่วนรวม การอุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความดีงามของส่วนรวมและสถาบัน “ท่านที่
เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด จงทำตนเป็นผู้น้อยที่สุด ท่านที่เป็นผู้นำจงเป็นผู้รับใช้” (ลก 22:26)

ค่านิยม
พากเพียรเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม หนุนนำสังคมด้วยความเอื้ออาทร
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9. ทรัพยากรและงบประมาณ
9.1 แผนการใช้งบประมาณของโรงเรียน
รายรับ

งบประมาณปีการศึกษา
2563
2564
2565

เงินอุดหนุน
49,000,000.00 51,450,000.00
รายบุคคล
ค่าธรรมเนียม 22,324,600.00 23,440,000.00
การศึกษา
ค่าธรรมเนียม 204,890,000.00 215,134,500.00
อื่น
รายได้อื่น ๆ
รวม
276,214,600.00 290,024,500.00

รายจ่าย

54,022,500.00 เงินเดือน-ค่าจ้าง

งบประมาณปีการศึกษา
2563
2564
2565
168,169,000.00 176,577,000.00 185,406,000.00

24,612,000.00 งบพัฒนาคุณภาพ 37,803,000.00 39,693,000.00 41,677,000.00
การจัดการศึกษา
225,891,000.00 รายจ่ายอื่นๆ
69,293,000.00 72,757,000.00 76,395,000.00
(งบดำเนินงาน)
304,525,500.00
รวม
275,265,000.00 289,027,000.00 303,478,000.00

9.2 แผนการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน
รายการ
1. คอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน
2. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3. โทรทัศน์
4. โทรศัพท์
5. เครื่องฉายภาพนิ่ง

2563
56
646
145
91
5

ข้อมูลทรัพยากรปีการศึกษา
2564
56
646
145
91
5

2565
56
646
145
91
5

2563
3,072
1,285
955
5,312

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา
2564
3,114
1,203
1,080
5,397

2565
3,162
1,224
1,062
5,448

9.3 แผนการรับนักเรียน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
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9.4 แผนการรับครูและบุคลากร
ประเภท
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
รวม

ข้อมูลครูและบุคลากร
2564
268
38
91
397

2563
266
37
89
392

2565
270
39
93
402

10. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ คุณภาพของนักเรียน
1
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญ
ั หา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5. มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (O –
NET)
5.(SJC) มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล
6. มีความรู้ทกั ษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
91.78
95.16
99.85
97.51
92.69
85.32
93.80
99.73
99.11
99.86
99.65
98.99
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มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ
2
1. มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4. (SJC) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ มาตรการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
4
1. มีการจัดทำโครงการ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
2. นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
99.49
100
100
98.99
100
ยอดเยี่ยม
99.94

99.83
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10.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 3)
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 ผลของการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00

9.61
9.49
9.69
9.13
16.40
9.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.95

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

100.00

93.27

ดีมาก
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11. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน
สาระการเรียนรู้
(คน)
คณิตศาสตร์
517
ภาษาไทย
517
วิทยาศาสตร์
517
ภาษาต่างประเทศ
517

คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียน
64.64
77.10
54.14
52.28

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน
สาระการเรียนรู้
(คน)
คณิตศาสตร์
403
ภาษาไทย
403
วิทยาศาสตร์
404
ภาษาต่างประเทศ
404

คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียน
52.90
75.81
38.22
66.26

คะแนนเฉลี่ยสังกัด
36.71
52.13
38.96
43.78

คะแนนเฉลี่ยสังกัด
27.14
53.81
29.98
36.02

คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55

คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ
26.73
55.14
30.07
33.25

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ

จำนวนนักเรียน
(คน)
316
314
313
318

คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียน
46.13
57.93
39.12
44.03

คะแนนเฉลี่ย
สังกัด
25.06
39.59
28.55
34.43

คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ
25.41
42.21
29.20
35.70

316

60.78

31.21

29.20
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา (SWOT)
งานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารจัดการ ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 25622564 เพื่ อ จัดทำแผนพั ฒ นาการจัด การศึ กษา ปี 2563 – 2565 ให้ ส อดคล้ องกั บ นโยบายและจุ ดเน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงบริบทของโรงเรียน โดยให้
ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อ
การจัดการศึกษา ค้นหาสิ่งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ในอนาคตต่อไป ในการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT analysis ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางนี้
สภาพแวดล้อมภายนอก
ตารางที่ 2.1 สภาพที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา
โอกาส
ด้านสังคมวัฒนธรรม(Social–cultural factors: S)
1. สังคมไทยในปัจจุบันเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษา
มากขึ้นส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้กับโรงเรียนหลากหลายรูปแบบ
2. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่ง
การศึกษา มีแบบอย่างที่ดีมีความรักในประเพณี วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีการคมนาคมที่สะดวก
การหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ครูและ
นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
การหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างประเทศ ทำให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาร่วมกับโรงเรียน
ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนเนื่องจากโรงเรียนมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและสังคมมายาวนาน
เชื่อมั่นในครูผู้สอน
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors: T)
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต) ส่งผลทำให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองได้ตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ
ตลอดเวลา

อุปสรรค
ด้านสังคมวัฒนธรรม(Social–cultural factors: S)
อัตราการเกิดของประชากรส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน
ลดลง

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors: T)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน
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ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors: T)

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors: T)
ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลาย ทั้งสถาบันการศึกษาและองค์กร
เอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors: E)
ปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้
ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของ
บุตรหลาน และขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียน

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors: E)
รายได้ผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับที่เอื้อประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

สภาพเศรษฐกิจที่มีปัญหาและค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่ผู้ปกครอง
ที่มีศักยภาพทางการเงินยังคงสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี
ปัจจัยด้านการการเมือง กฎหมายและนโยบาย
(Political and legal factors: P)
พระราชบัญญัติการศึกษา ทำให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตาม
ศักยภาพของบุคคล

ปัจจัยด้านการการเมือง กฎหมายและนโยบาย
(Political and legal factors: P)
นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การ
ดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา
ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ขาดความรู้เรื่องกฎหมายและพระราชบัญญัติการศึกษา
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา

ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนมากขึ้น

สภาพแวดล้อมภายใน
ตารางที่ 2.2 สภาพที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนต่อการจัดการศึกษา
จุดแข็ง
ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure: S1)
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มีความชัดเจน ที่
ครอบคลุมการบริหารจัดการของภาครัฐ
โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพครอบคลุมทุกด้าน
โรงเรียนใช้ระบบ ICT และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ และการกระจายข่าวสาร
โรงเรียนมีการแทรกสาระท้องถิ่นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการ
ทำงานที่หลากหลายส่งผลดี ต่อการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

จุดอ่อน
ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure: S1)
ระบบการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในโรงเรียนยังไม่
ครบถ้วน
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ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน
(Service/Products: S2)

ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน
(Service/Products: S2)

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักถึงความสำคัญของ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่าง
การศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชาและ
หลากหลาย
คะแนน O-NET ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้การ
ดำเนินงานเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง เรียนจบตามหลักสูตร
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคน
โรงเรียนจัดการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งด้านความรู้
และเทคโนโลยีและสถานที่บริการสำหรับนักเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานอื่นๆ
มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางด้าน
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพพลานามัยหลัก
ประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมจิตสาธารณะ
ในโรงเรียน
นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการและได้รับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอกประเทศ
นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักเรียน (ซื่อตรง
เรียบง่าย การงาน รักเมตตา รู้คุณ)
ด้านบุคลากร (Man: M1)
ด้านบุคลากร (Man: M1)
ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการ ครูและบุคลากรได้รับมอบหมายภาระงานไม่เท่าเทียมกัน
ปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงตามลำดับและขั้นตอน
ครูและบุคลากรบางส่วนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารน้อย
ครูและบุคลากรได้รับการเสริมแรง มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามตามจิตตารมณ์ของคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ครูมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือมี
ประสบการณ์การสอนตรงตามสาขาวิชาครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ครูมีศักยภาพในการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
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ด้านบุคลากร (Man: M1)
ครูนำเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
จัดการเรียนการสอน
ครูมีศักยภาพในการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ให้แก่นักเรียน
ครูและบุคลากรมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ต้องอาศัยคำสั่ง
ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้คุณค่าขององค์กร
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ผู้บริหารและครูทุกคนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและ
ชุมชนในการจัดการศึกษา
ด้านการเงิน (Money: M2)
โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมทำให้ใช้จ่ายตรงตามความต้องการ
โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานอื่น
และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
อย่างเป็นระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials: M3)
โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ
โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า
โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสมกับจำนวน
นักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บริการ
แก่ชุมชนและองค์กรภายนอก
โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ
โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่มีความพร้อมต่อการจัดการเรียน
การสอนและให้บริการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในด้าน
การจัดหาสื่อนวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อาคารสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน และ
องค์กรภายนอก

ด้านบุคลากร (Man: M1)

ด้านการเงิน (Money: M2)
การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และ
ชุมชนค่อนข้างน้อย

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials: M3)
ห้องสมุดมีสื่อเทคโนโลยี และหนังสือไม่หลากหลายไม่
เพียงพอต่อการศึกษาและสืบค้น
ห้องประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่นห้องพระคุณธ
รักษา ห้องปีติมหาการุณ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
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ด้านการจัดการ (Management: M4)
ด้านการจัดการ (Management: M4)
มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของครูและบุคลากร
ฐานข้อมูลสารสนเทศไม่เอื้อต่อการนำไปใช้
อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
มีการวางแผนการบริหารงานเป็นระบบโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมและมอบหมายงานตามความถนัดส่งผลให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้าว
ไกล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำแบบบประเมินตนเอง (Self
Assessment Report)
โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอ ทำให้เกิดผลดีต่อการบริหาร
จัดการศึกษา
มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีหลักฐานในการ
มอบหมายงานมีแผนในการปฏิบัติชัดเจน
มีแผนงานและโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ซึ่งเป็นบริบทที่สำคัญในการตัดสินใจ เพื่อพัฒนา
โรงเรียน โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยดำเนินการ
สภาพวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก STEP และสภาพแวดล้อมภายใจ 2S4M เป็นหลัก ดังนี้
ตารางที่ 2.3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สภาพแวดล้อมภายนอก

น้ำหนัก
คะแนน

1. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (S)
2. ด้านเทคโนโลยี (T)
3. ด้านเศรษฐกิจ (E)
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)
รวม

0.30
0.24
0.26
0.20
1.00

คะแนนเฉลี่ย
โอกาส อุปสรรค
4.37
-3.84
4.60
-3.23
3.81
-3.27
4.22
-4.15

น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย
โอกาส
อุปสรรค
1.31
-1.15
1.10
-0.78
0.99
-0.85
0.84
-0.83
4.25
-3.61

สรุปผลการ
วิเคราะห์
0.16
0.33
0.14
0.01
0.64

จากตารางที่ 2.3 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มี
โอกาสที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.25 สูงกว่าอุปสรรคซึ่งอยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.61 มีความแตกต่างของระดับ
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คะแนนเฉลี่ย 0.64 เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.60 ด้าน
การเมืองและกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.15 สรุปได้ว่าด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาส โดยความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีทำให้ ทั้งครูและนักเรียนมีโอกาสได้รับความรู้ที่หลากหลาย จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความเหมาะสมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่ด้านการเมืองและกฎหมาย
เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา
ตารางที่ 2.4 การสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สภาพแวดล้อมภายใน
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1)
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (S2)
3. ด้านบุคลากร (M1)
4. ด้านประสิทธิทางการเงิน (M2)
5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (M3)
6. ด้านการบริหารจัดการ (M4)

น้ำหนัก
คะแนน
0.15
0.15
0.20
0.15
0.15
0.20
1.00

คะแนนเฉลี่ย
จุดแข็ง
จุดอ่อน
4.46
-3.27
4.29
-3.73
4.32
-3.65
4.13
-3.43
4.34
-3.68
4.40
-3.53

น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย
จุดแข็ง
จุดอ่อน
0.67
-0.49
0.64
-0.56
0.86
-0.73
0.62
-0.52
0.65
-0.55
0.88
-0.71
4.33
-3.55

สรุปผลการ
วิเคราะห์
0.18
0.08
0.13
0.11
0.10
0.17
0.77

จากตารางที่ 2.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มีจุดแข็ง ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.33 สูงกว่าจุดอ่อนซึ่งอยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.55 มีความแตกต่างของระดับคะแนน
เฉลี่ย 0.77 เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า ด้านโครงสร้างและนโยบาย ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.46 โดย
โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มีความชัดเจน ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการของภาครัฐ
ด้านผลผลิตและการบริการ น้อยที่สุด 3.73 สรุปได้ว่าด้านโครงสร้างและนโยบาย เป็นจุดแข็ง แต่มีจุดอ่อนคือ
ด้านผลผลิตและการบริการ เนื่องจากนักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชาและคะแนน O-NET ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
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ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สภาพแวดล้อมภายนอก
สรุปค่าน้ำหนัก
ปัจจัย
คะแนน
1. ด้านเทคโนโลยี (T)
0.33
2. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (S)
0.16
3. ด้านเศรษฐกิจ (E)
0.14
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)
0.01

สรุปปัจจัยภายนอก
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก

สภาพแวดล้อมภายใน
ปัจจัย

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1)
2. ด้านการบริหารจัดการ (M4)
3. ด้านบุคลากร (M1)
4. ด้านประสิทธิทางการเงิน (M2)
5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (M3)
6. ด้านผลผลิตและการบริการ (S2)
4.25 -3.61
สรุปปัจจัยภายใน
0.64
เฉลี่ยปัจจัยภายใน

สรุปค่าน้ำหนัก
คะแนน
0.18
0.17
0.13
0.11
0.10
0.08
4.33 -3.55
0.77

จากตารางที่ 2.5 สามารถแสดงสถานภาพของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ดังนี้

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน พบว่า การดำเนินงานของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์มีสภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค 0.64 และสภาพแวดล้อมภายในมี
จุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 0.77 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์อยู่ในสถานะ STARS ซึ่งมี
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ให้การสนับสนุน สามารถนำประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจั ด การศึ ก ษาและบริ ห ารจั ด การ และมี โครงสร้ า ง นโยบาย การบริ ห ารจั ด การภายในโรงเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพมีความร่วมมือในการทำงาน ส่งผลให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก
(Aggressive) เพื่อรักษาคุณภาพและสร้างเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป
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2. วิสัยทัศน์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์บริหารงานตามปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ตร ด้วยหลักธรรมาภิบาล ในบรรยากาศของสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี
และนวัตกรรม นำความรู้สู่สากล มุ่งพัฒนาตนในประชาคมอาเซียน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3. พันธกิจ
วิสัยทัศน์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์บริหารงานตาม
ปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ตร ด้วยหลักธรรมาภิบาล ในบรรยากาศของ
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำความรู้สู่สากล
มุ่งพัฒนาตนในประชาคมอาเซียน พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับนักเรียนสู่
ความเป็นสากล (พ.1)
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนตาม
หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สูส่ ังคมแห่งการเรียนรู้
(พ.2)
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
(พ.3)
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
(พ.4)
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4. เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน
ตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.2)
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ (พ.3)
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียน (พ.4)

เป้าหมาย
1. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
(พ.1 ป.1)
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล
(พ.1 ป.2)
3. นักเรียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (พ.1 ป.3)
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.2 ป.4)
5. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นสำคัญ (พ.3 ป.5)
6. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ตลอดจนนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.4 ป.6)

5. ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 1. ปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
งาม (พ.1 ป.1)
และค่านิยมทีด่ ีงาม รู้คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย
และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
(พ.1 ป.1 ย.1)
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ
2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยกระดับ
เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของ
นักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2)
แต่ละระดับชั้น (พ.1 ป.2 ย.2)
3. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ (พ.1 ป.2 ย.3)
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เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
4. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม (พ.1 ป.2 ย.4)
5. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (พ.1 ป.2 ย.5)
6. พัฒนานักเรียนให้มีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำเป็นและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและยกระดับ
นักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2 ย.6)
7. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นหรือมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย (พ.1 ป.2 ย.7)
8. ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และการทำงานหรืองานอาชีพ (พ.1 ป.2 ย.8)
3. นักเรียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
9. ส่งเสริมให้นกั เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จัก
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ และรักษาอารมณ์
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ (พ.1 ป.3 ย.9)
(พ.1 ป.3)
10. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รับฟังเหตุผล รู้จักการปรองดองในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (พ.1 ป.3 ย.10)
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลัก
11. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการจัดการศึกษาที่มี
ธรรมาภิบาลและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งจัด และเกิดประสิทธิผล พร้อมทัง้ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สูส่ ังคมแห่ง ต่อการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.2 ป.4 ย.11)
การเรียนรู้ (พ.2 ป.4)
5. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 12. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดกระบวนการเรียน
นักเรียนเป็นสำคัญ (พ.3 ป.5)
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (พ.3 ป.5 ย.12)
6. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านอนุรักษ์พลังงานและ 13. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรม
สิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน (พ.4 ป.6 ย.13)
ภายนอกโรงเรียน ตลอดจนนักเรียนมีส่วนร่วม 14. ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
สิ่งแวดล้อม (พ.4 ป.6)
(พ.4 ป.6 ย.14)
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6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
1. นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงาม

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ปลูกฝังและส่งเสริม
นักเรียนให้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
งาม รู้คุณค่าวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและภูมิ
ปัญญาไทย รวมทั้งมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
ดีงาม ม.1 (2.1-2.2)

1.ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัตติ นเป็น
พลเมืองดีของชาติ ยึดมั่นในศาสนา
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ (2.1)
2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัตติ รงตาม
ความเป็นจริงทัง้ ต่อตนเองและผู้อื่น
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์: ซื่อสัตย์สุจริต
อัตลักษณ์: ซื่อตรง) (2.1)
3. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัตติ าม
ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม
(2.1)
4. ร้อยละของนักเรียนที่ตงั้ ใจ เพียร
พยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ (2.1)
5. ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จาก แหล่งการเรียนรู้
รวมทัง้ สื่อต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอก
โรงเรียนและนำไปใช้ในชีวติ ประจำวัน(2.1)
6. ร้อยละของนักเรียนที่ดำเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง (คุณลักษณะอันพึงประสงค์: อยู่
อย่างพอเพียง อัตลักษณ์: เรียบง่าย) (2.1)
7. ร้อยละของนักเรียนที่ตงั้ ใจรับผิดชอบ
และเพียงพยายามเพื่อให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย (คุณลักษณะอันพึงประสงค์:
มุ่งมั่นในการทำงาน อัตลักษณ์: การงาน)
(2.1)
8. ร้อยละของนักเรียนที่ภาคภูมิใจ เห็น
คุณค่าชื่นชมภูมิปัญญาไทยขนมธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (2.2)
9. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปญ
ั ญาไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม (2.2)
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10. ร้อยละของนักเรียนที่ช่วยเหลือผู้อื่น
และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์
: มีจิตสาธารณะ
อัตลักษณ์: รัก เมตตา
เอกลักษณ์ของโรงเรียน: รักเมตตา สละตน
เพื่อผู้อื่น) (2.1)
11. ร้อยละของนักเรียนที่มีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (อัตลักษณ์: รู้คุณ)
(2.1)
2. นักเรียนมี
2. พัฒนานักเรียนให้มี
1. เพื่อส่งเสริมให้
1. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้าน
ความสามารถทาง ความสามารถในการอ่าน นักเรียนมี
การอ่าน อย่างเหมาะสมตามระดับชั้นใน
วิชาการ มี
การเขียน การสือ่ สารและ ความสามารถในการ ระดับดีมากขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึง การคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ อ่านและเขียนได้อย่าง 2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้าน
ประสงค์และ
ของแต่ละระดับชั้น
เหมาะสมตามระดับชั้น การเขียนอย่างเหมาะสมตามระดับชั้นใน
ยกระดับนักเรียนสู่
ม.1 (1.1)
ระดับดีมากขึ้นไป
ความเป็นสากล
2. เพื่อส่งเสริมให้
1. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้าน
นักเรียนมี
การสื่อสารภาษาไทยอย่างเหมาะสมตาม
ความสามารถในการ ระดับระดับชั้นในดีมากขึ้นไป
สื่อสารทั้งภาษาไทย
2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้าน
และภาษาอังกฤษ
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
เหมาะสมตามระดับชั้น ตามระดับชั้นในระดับดีมากขึ้นไป
ม.1 (1.1)
3.เพื่อส่งเสริมให้
1.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้าน
นักเรียนมี
การคิดคำนวณอย่างเหมาะสมตามระดับ
ความสามารถในการ ชั้นในระดับดีมากขึ้นไป
คิดคำนวณเหมาะสม
ตามระดับชั้น ม.1
(1.1)
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3. พัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหา และนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
โดยให้เหตุผลที่
เหมาะสมได้ ม.1 (1.2)
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถ
ในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เรียนรูร้ ว่ มกัน
เป็นกลุ่ม ม.1 (1.2)
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนกำหนด
เป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดย
มีเหตุผลประกอบ
ม.1 (1.2)
4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถ
ในการนำเสนอรูปแบบ
วิธีแก้ปัญหาและนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้
ม.1 (1.2)
4. พัฒนานักเรียนให้มี
1.เพื่อส่งเสริมให้
ความสามารถในการสร้าง นักเรียนมีความคิด
นวัตกรรม
ริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ม.1 (1.3)
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลงาน/
ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์/นวัตกรรม
ทั้งเดี่ยวหรือกลุ่ม (1.3)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้เหตุผลที่เหมาะสมได้

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถกำหนด
เป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดย
มีเหตุผลประกอบ

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การนำเสนอรูปแบบ วิธีแก้ปัญหาและ
นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

1. ร้อยละของนักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานที่
เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/
นวัตกรรมทั้งเดีย่ วหรือกลุ่มอย่างน้อย 1
ชิ้นต่อปีการศึกษา
2.จำนวนนวัตกรรมที่นักเรียนประยุกต์ใช้
และนำไปเผยแพร่
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5. พัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เรียนรู้และนำเสนอ
ผลงานได้อย่างถูกต้อง
ม.1 (1.4)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร/สืบค้นและ
ประมวลผลข้อมูลได้
2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนำเสนอ
ข้อมูลหรือสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถเลือกรับ
และใช้สื่อให้เป็นประโยชน์
6. พัฒนานักเรียนให้มี
1. เพื่อส่งเสริมให้
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ความรู้และทักษะที่จำเป็น นักเรียนมีผลการ
สมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร
และคุณลักษณะอันพึง
ประเมินสมรรถนะ
ระดับดีมากขึ้นไป
ประสงค์ ตามหลักสูตร
สำคัญตามหลักสูตร
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
และยกระดับนักเรียนสู่
เป็นไปตามเกณฑ์
สมรรถนะด้านความสามารถในการคิด
ความเป็นสากล
ม.1 (1.5)
ระดับดีมากขึ้นไป
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาระดับดีมากขึ้นไป
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตระดับดีมากขึ้นไป
5. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีระดับดีมากขึ้นไป
2. เพื่อส่งเสริมให้
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
นักเรียนมีผลการ
การอ่านในระดับดีมากขึ้นไป
ประเมินการอ่านคิด
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
วิเคราะห์ และเขียนสื่อ การคิดวิเคราะห์ในระดับดีมากขึ้นไป
ความเป็นไปตามเกณฑ์ 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ม.1 (1.5)
การเขียนสื่อความในระดับดีมากขึ้นไป
3. เพื่อส่งเสริมให้
1.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
นักเรียนมีคุณลักษณะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตาม
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
หลักสูตร ม.1 (1.5)
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7. พัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบ
ระดับชาติให้สูงขึ้นหรือมี
คุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลการ
ประเมินความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล
ม.1 (1.5)

1. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่เข้า
รับการประเมินมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ CEFR ที่
ระดับ A2 ขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่เข้า
รับการประเมินมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ CEFR ที่
ระดับ A2 ขึ้นไป
3. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่เข้า
รับการประเมินมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ CEFR ที่
ระดับ B1 ขึ้นไป
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
3. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ ม.1 (1.5)

2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลการ
ทดลองระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์
ม.1 (1.5)
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8. ส่งเสริมให้นกั เรียนมี
ความรู้ ทักษะพืน้ ฐานใน
การจัดการและมีเจตคติที่
ดีต่อการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นและการทำงาน
หรืองานอาชีพ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ทักษะพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ม.1 (1.6)

1. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้
1. ร้อยละของนักเรียนที่มกี ารวางแผนการ
นักเรียนมีทกั ษะการ ทำงานและดำเนินงานตามขั้นตอนที่
วางแผนการทำงาน
กำหนด
อย่างเป็นระบบ
2. ร้อยละของนักเรียนที่มกี ารตรวจสอบ
สามารถดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการทำงานจนบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์อย่าง สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
เหมาะสมตามช่วงวัย 3. ร้อยละของนักเรียนที่มกี ารปรับปรุง
ม.1 (1.6)
พัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง
3. เพื่อส่งเสริมให้
1. ร้อยละของนักเรียนมีทกั ษะและผลงาน
นักเรียนมีทกั ษะและ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
ผลงานด้านศิลปะ
นันทนาการตามจินตนาการ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการตาม
จินตนาการ ม.1 (1.6)
4. เพื่อส่งเสริมให้
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้สึกทีด่ ีต่อ
นักเรียนมีความรู้สึกทีด่ ี อาชีพสุจริต
ต่ออาชีพสุจริต
ม.1 (1.6)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

43

เป้าหมาย
3. นักเรียนมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
สามารถ
ดำรงชีวิตอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมี
ความสุข

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

9. ส่งเสริมให้นกั เรียน 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยใน
มีสุขภาพร่างกายที่
การดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย
แข็งแรง รู้จกั ป้องกัน สม่ำเสมอ ม.1 (2.4)
ตนเองจากภัย
อันตรายต่างๆ และ
รักษาอารมณ์
สุขภาพจิตให้ดอี ยู่
เสมอ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ม.1 (2.4)

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสภาวะ
ทางอารมณ์ และสุขภาพจิตดีและเห็น
คุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม ม.1 (2.4)

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้ ักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อ
ความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ ม.1 (2.4)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนทีร่ ู้จักดูแล
ตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตน
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ
3.ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่และรณรงค์
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
1. ร้อยละของนักเรียนมี
พัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดย
เปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับ
อายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข
2. ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา
หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
1. ร้อยละของนักเรียนมีสภาวะ
ทางอารมณ์ และสุขภาพจิตดี
2. ร้อยละของนักเรียนรู้จกั ตนเอง
ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความ
มั่นคงทางอารมณ์ มีความมั่นใจใน
ตนเองและกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
1. ร้อยละของนักเรียนรู้เท่าทัน
และสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจาก
สิ่งเสพติดสิ่งมอมเมาและอบายมุข
ต่างๆ
2. ร้อยละของนักเรียนรู้จกั วิธี
ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค
ป้องกันภัยต่างๆ และเหตุความ
รุนแรง รวมทั้งปัญหาทางเพศ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

44

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ร้อยละของนักเรียนรู้และมีวธิ ีป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่อลวงข่มเหงรังแก
4. ร้อยละของนักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทำสิง่ ที่ไม่ถกู ต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

10. ส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รับฟัง
เหตุผล รู้จกั การปรองดอง
ในการอยูร่ ่วมกันอย่าง
สันติสุข

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนยอมรับ
ความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผอู้ ื่น
ม.1 (2.3)
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถ
ทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
ม.1 (2.3)

1. ร้อยละของนักเรียนที่มกี ารสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นได้ดี
2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัตติ นต่อผู้อื่น
อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตนโดยคำนึงถึง
สิทธิหน้าทีข่ องตนเองและผู้อื่น

1. ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลงของสังคมร่วมแสดงความ
คิดเห็นปฏิบัติตนเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีและ
มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้
11. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมี 1. เพื่อให้โรงเรียนมี 1. โรงเรียนมีกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ส่วนร่วมในการบริหาร
การกำหนดเป้าหมาย และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ตามหลักธรรมาภิบาลและ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ บริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
การจัดการศึกษาให้มี
ชัดเจน ม.2 (1)
ประสิทธิภาพและเกิด
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้น
ประสิทธิผล พร้อมทั้งจัด
สังกัด รวมทัง้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ สู่สังคมแห่ง
2. เพื่อให้โรงเรียนมี 1. โรงเรียนมีการจัดทำและดำเนินการตาม
การเรียนรู้
การจัดทำและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่
ดำเนินการตาม
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
แผนพัฒนาการจัด
โรงเรียน
การศึกษาของ
2. ร้อยละของตัวชี้วัดความสำเร็จใน
โรงเรียน ที่มงุ่
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีบ่ รรลุ
คุณภาพตาม
เป้าหมายทีต่ ั้งไว้
มาตรฐานการศึกษา 3. จำนวนหน่วยงานในโรงเรียนมีระบบการ
ของโรงเรียน
บริหารจัดการตามกระบวนการ
ม.2 (2.1)
P-D-C-A
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3. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
กำกับติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ม.2 (2.2)

4. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา
ม.2 (2.2)

5. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
จัดอัตรากำลังบุคลากร
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
ดำเนินการตามแผนที่
วางไว้ ม.2 (2.3)
6. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
ดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน ม.2 (2.4)
7. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
บริหารงานด้านการ
เตรียมความพร้อมและ
การบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน ม.2 (2.4)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จำนวนครั้งขั้นต่ำต่อปีการศึกษาของโรงเรียนที่
มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2. จำนวนครั้งขั้นต่ำต่อปีการศึกษา ที่
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
กำกับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมากขึ้นไปในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
1. โรงเรียนมีการจัดและดำเนินการตามแบบจัด
อัตรากำลังบุคลากร
2. โรงเรียนมีการจัดและดำเนินการตามแผนการ
จัดห้องเรียนและห้องประกอบการเรียนการสอน
3. โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ
การจัดการศึกษาให้เพียงพอ
4. โรงเรียนมีการจัดและดำเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ร้อยละของผู้ปกครอง/ชุมชนและนักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อการ
ดำเนินงานของโรงเรียน
2. ร้อยละของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มี
ความพึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อการ
ดำเนินงานของโรงเรียน
1. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับ
ดีมากขึ้นไปในการรับบริการด้านสุขภาพอนามัย
2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับ
ดีมากขึ้นไปในการเตรียมความพร้อมและการรับ
บริการด้านความปลอดภัย
3. ร้อยละของความพึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไป
ในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8. เพื่อให้โรงเรียนมี
การติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ม.2 (2.5)

1. ร้อยละความสำเร็จในการวางระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นรูปธรรม
มีขั้นตอนอย่างชัดเจนและปฏิบัติได้
2. ร้อยละของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เห็นความสำคัญมีส่วนร่วมและให้ความ
ร่วมมือในการตรวจ ติดตาม และประเมิน
คุณภาพภายใน ในระดับดีมากขึ้นไป
3. จำนวนมาตรฐานของการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4. ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายในที่นำผลไปใช้
ปรับปรุง/วางแผน/พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมีความพึงพอใจ
และมั่นใจต่อระบบการประกันคุณภาพ
ภายในระดับดีมากขึ้นไป
9. เพื่อให้โรงเรียนมี
1. โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนที่
การดำเนินงานพัฒนา เน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้าน
วิชาการที่เน้นคุณภาพ เชื่อมโยงวิถีชีวติ จริง ครอบคลุมทุก
นักเรียนรอบด้านตาม กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรโรงเรียนทุก 2. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมีความพึงพอใจ
กลุ่มเป้าหมายและ
ในระดับดีมากขึน้ ไปต่อจากการจัด
ดำเนินการอย่างเป็น หลักสูตรโรงเรียนที่เน้นคุณภาพนักเรียน
รูปธรรม ม.2 (3)
รอบด้านเชือ่ มโยงวิถีชีวิตจริง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมากขึน้ ไปต่อการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
4. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมากขึน้ ไปต่อการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทีส่ ่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของนักเรียน
5. มีแผนงานด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของนักเรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
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10. เพื่อให้โรงเรียนมี
การจัดการศึกษาที่
ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาตนใน
ประชาคมอาเซียน
อย่างประสิทธิภาพ
ม.2 (2.3)

1. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรูข้ อง
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มกี ารแทรกการ
จัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับประชาคม
อาเซียน
2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ
11. เพื่อให้โรงเรียนมี 1. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่มี
การจัดการศึกษาที่
กระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
สอดคล้องกับการจัด ทักษะในศตวรรษที่ 21
การศึกษาในศตวรรษ 2. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่มี
ที่ 21 ม.2 (2.3)
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
พัฒนาในศตวรรษที่ 21
12. เพื่อให้การปฏิบัติ 1. ร้อยละของครูและบุคคลากรทางการ
หน้าที่ของครูและ
ศึกษาที่มจี ำนวนเพียงพอในการจัดการ
บุคลากรทางการศึกษา เรียนการสอนและการดำเนินงานของ
มีประสิทธิภาพและ
โรงเรียน
เกิดประสิทธิผลตาม
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
เอกลักษณ์ของ
ศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตาม
โรงเรียน ม.2 (4SJC) จรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตามเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความมัน่ ใจและมีความมั่นคงในการ
ปฏิบัติหน้าที่
6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

48

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

13. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ม.2 (4)

1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
2. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตนเองตามความก้าวหน้า
วิชาชีพ
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานไม่ต่ำ
กว่าเกณฑ์ทกี่ ำหนด
6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษานำความรูท้ ี่ได้รับจากการอบรมมา
ขยายผล
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่นำความรู้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่
รับผิดชอบ
14. เพื่อให้โรงเรียนมี 1.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
การวางแผนและจัด
ระดับดีมากขึ้นไปต่อการจัดสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมทาง
ทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อ
กายภาพและทางสังคม การจัดการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการจัดการ
2. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
เรียนรู้ทกี่ ระตุ้นให้
ในระดับดีมากขึน้ ไปต่อการจัด
นักเรียนใฝ่เรียนรู้ด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนที่
ความปลอดภัย
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ม.2 (5)
3. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมากขึน้ ไปต่อการบำรุงรักษา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรง
อาหาร หอประชุม ให้สะอาดถูก
สุขลักษณะ
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4. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมากขึน้ ไปต่อการบำรุงรักษา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรง
อาหาร หอประชุม ให้พร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภัย
5. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมากขึน้ ไปต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
15. เพื่อให้โรงเรียนมี 1.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
การจัดทำข้อมูล
ระดับดีมากขึ้นไปต่อการจัดทำ ข้อมูล
สารสนเทศและ
สารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องและ
จัดระบบเทคโนโลยี
พร้อมใช้
สารสนเทศเพื่อใช้ใน 2. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
การบริหารจัดการและ ระดับดีมากขึ้นไปต่อการให้บริการด้าน
การจัดการเรียนรู้
ข้อมูลต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการ
ม.2 (6)
3. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
ใช้ในการบริหารจัดการ
4. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
5. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมีความพอใจต่อ
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริการจัดการ
6.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้
5. ครูมี
12. ส่งเสริมและพัฒนาครู 1.เพื่อส่งเสริมให้ครูมี 1.ร้อยละของครูที่มกี ารวิเคราะห์หลักสูตร
กระบวนการจัดการ ให้มีการจัดกระบวนการ การจัดการเรียนรู้ผ่าน รายวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนการสอนทีเ่ น้น เรียนการสอนทีเ่ น้น
กระบวนการคิดการ
เรียนรู้ ตัวชี้วดั / ผลการเรียนรู้ ของ
นักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนเป็นสำคัญ
ปฏิบัติจริงและสามารถ หลักสูตรโรงเรียน และหลักสูตรแกนกลาง
นำไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
การดำเนินชีวิต ม.3
2. ร้อยละของครูที่มกี ารจัดกระบวนการ
(1)
เรียนรู้ ให้นกั เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
และได้ลงมือปฏิบัติจริง
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3. ร้อยละของครูใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาในการจัดการเรียนรู้
4. จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ครู
ผลิตขึ้น
5.ร้อยละของครูที่มกี ารจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้
6. ร้อยละของครูที่มีผลการประเมินการ
จัดการเรียนรูท้ สี่ ่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรในระดับ
ดีมากขึ้นไป
7. ร้อยละของครูที่จดั กิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้ โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง
สามารถถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวัน
8. ร้อยละของครูที่มกี ารศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาที่ตน
รับผิดชอบ
9. ร้อยละของครูที่ศึกษาผลการวิจัยและ
นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี 1. ร้อยละของครูที่มกี ารใช้สื่อ/สื่อ
การใช้สื่อเทคโนโลยี
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้น
สารสนเทศและแหล่ง นักเรียนเป็นสำคัญ
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อ
เรียนรู้ ม.3 (2)
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ร้อยละของครูที่มกี ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรูแ้ ละเปิด
โอกาสให้นกั เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อทีห่ ลากหลาย
4. ร้อยละของครูที่มกี ารนำภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นไทยมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้
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3. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
การบริหารจัดการ
ห้องเรียนเชิงบวก
ม.3 (3)

4. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
การตรวจสอบ และ
ประเมินนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผล
มาพัฒนานักเรียน
ม.3 (4)

5. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ม.3 (5)
6. โรงเรียนมี
มาตรฐานด้าน
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
มีการจัดโครงการ

13. ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดโครงการ กิจกรรม
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ ภายใน
และภายนอกโรงเรียน

1. เพื่อจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมทัง้ ภายใน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
5. ร้อยละของครูทใี่ ช้แหล่งการเรียนรูใ้ น
การจัดการเรียนรู้พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
1. ร้อยละของครูในแต่ละรายวิชาที่ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียน
2. ร้อยละของครูที่มกี ารจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นกลุ่ม มีการ
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมทัง้
สามารถเรียนรูร้ ว่ มกันอย่างมีความสุข
1. ร้อยละของครูทีใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
เหมาะกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ร้อยละของครูที่มีผลการประเมินการใช้
เครื่องมือในการวัดผล/ และเกณฑ์การ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู/้
ตัวชี้วัด/และสาระการเรียนรู้ในระดับดีมาก
ขึ้นไป
3. ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม
1. ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องและนำมาพัฒนา ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศและ
ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำมาพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนสอน
1. ร้อยละของผลการดำเนินงานจากการ
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนในระดับดีมาก
ขึ้นไป
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และภายนอกโรงเรียน
ม.4 (1)

14. ส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนัก รู้คุณค่า และ
ร่วมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม

2. ร้อยละของผลการดำเนินงานจากการ
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียนในระดับดี
มากขึ้นไป
3. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนในระดับดีมาก
ขึ้นไป
4. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียนในระดับดี
มากขึ้นไป
1. เพื่อส่งเสริมให้
1. ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนักรู้คุณค่า
นักเรียนตระหนัก รู้
ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก
คุณค่าและมีส่วนร่วม ขึ้นไป
ในการอนุรกั ษ์พลังงาน 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน
และสิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ม.4 (2)
ในระดับดีมากขึน้ ไป
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ส่วนที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและโครงการ กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดงี าม รู้คุณค่าวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น (พ.1 ป.1 ย.1)
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
1. ร้อยละของนักเรียนที่
1. แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ 2. โครงการอภิบาล
ที่ดีงาม ม.1 (2.1-2.2)
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูน 3. โครงการแพร่ธรรม
พระมหากษัตริย์ (2.1)
4. โครงการกตัญญุตา
4.1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
4.2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน
4.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
4.5 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
5. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
5.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
6. แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา
คำสอนคริสต์ศาสนา
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
9. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
9.1 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
“คริสตสมภพ”
2. ร้อยละของนักเรียนที่
1. แผนงานปกครอง
ปฏิบัติตรงตามความเป็นจริง 2. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. โครงการรักเมตตา
: ซื่อสัตย์สุจริต
3.1 กิจกรรมเนตรนารีรับน้อง
อัตลักษณ์ : ซื่อตรง) (2.1)
3. ร้อยละของนักเรียนที่
1. แผนงานปกครอง
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 2. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
ของโรงเรียนและสังคม (2.1)
2.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
3. โครงการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4. ร้อยละของนักเรียนที่ตงั้ ใจ
เพียรพยายามในการเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ (2.1)

1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2.1 กิจกรรมสภานักเรียน
3. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
3.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
4. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
4.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
4.2 กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee
5. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
5.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
5. ร้อยละของเรียนที่มีนิสัยรัก 1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
การอ่านและแสวงหาความรู้
1.1 กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
จากแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้ง การเรียนรู้
สื่อต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก
1.2 กิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนและนำไปใช้ใน
1.3 กิจกรรม ASEAN NEWS
ชีวิตประจำวัน (2.1)
1.4 กิจกรรมการแข่งขัน Love Dictionary
2. โครงการเซนต์โยฯ สร้างเสริมศิษย์รักเป็นนักอ่าน
3. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
3.1 กิจกรรม Science Show
3.2 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
4. โครงการรักษ์ภาษา
4.1 กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
5. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
5.1 กิจกรรมชมรม
5.2 กิจกรรมเนตรนารี
6. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
6.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
6.2 กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า
7. โครงการอภิบาล
7.1 กิจรรมศาสนสัมพันธ์...ในรั้วเซนต์โย
8. โครงการแพร่ธรรม
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6. ร้อยละของนักเรียนที่
ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์
: อยู่อย่างพอเพียง
อัตลักษณ์ : เรียบง่าย) (2.1)

1. แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
2. โครงการอภิบาล
2.1 กิจกรรมสายประคำศักดิ์สิทธิ์
2.2 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์...ในรั้วเซนต์โยฯ
2.3 กิจกรรมวาย.ซี.เอส
2.4 กิจกรรมเพื่อนพลมารีย์
3. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
3.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
4. แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา
คำสอนคริสต์ศาสนา
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ร้อยละของนักเรียนที่ตงั้ ใจ 1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
รับผิดชอบ และเพียรพยายาม 2. โครงการรักเมตตา
เพื่อให้งานสำเร็จตาม
2.1 กิจกรรมเนตรนารีรับน้อง
เป้าหมาย
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 กิจกรรมสภานักเรียน
: มุ่งมั่นในการทำงาน
4. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
อัตลักษณ์ :การงาน) (2.1)
4.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
4.2 กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า
5. โครงการอภิบาล
5.1 กิจกรรมวาย.ซี.เอส
6. โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
7. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7.1 กิจกรรมแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
8. ร้อยละของนักเรียนที่
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าชื่นชม 2. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
ภูมิปัญญาไทยขนบธรรมเนียม
2.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
ประเพณี ศิลปะและ
3. โครงการรักษ์ภาษา
วัฒนธรรมไทย (2.2)
9. ร้อยละของนักเรียนที่มี
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
2. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญา
2.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี 3. โครงการรักษ์ภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
(2.2)
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10. ร้อยละของนักเรียนที่
ช่วยเหลือผู้อื่นและประพฤติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์
: มีจิตสาธารณะ
อัตลักษณ์ : รัก เมตตา
เอกลักษณ์ของโรงเรียน :
รักเมตตา สละตนเพื่อผู้อื่น)
(2.1)

11. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มี
พระคุณ
(อัตลักษณ์: รู้คณ
ุ ) (2.1)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
1.1 กิจกรรมเนตรนารี
1.2 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2. โครงการรักเมตตา
2.1 กิจกรรมเนตรนารีรับน้อง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3.1 กิจกรรมสภานักเรียน
4 โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
4.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
4.2 กิจกรรมสรรหาเด็กดีมนี ้ำใจ ประพฤติดีมีวินัย
5. โครงการสายใยรัก
5.1 กิจกรรมวันดอกรักบาน
6. โครงการอภิบาล
6.1 กิจกรรมสายประคำศักดิ์สิทธิ์
6.2 กิจกรรมยุววินเซนต์ เดอ ปอล
6.3 กิจกรรมเพื่อนพลมารีย์
7. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7.1 กิจกรรมแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
1. แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
2. โครงการกตัญญุตา
3. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
3.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
4. แผนงานการจัดการเรียนการสอน
วิชาคำสอนคริสต์ศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (พ.1 ป.2 ย.2)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการอ่านและ
เขียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ม.1 (1.1)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถด้านการอ่าน
อย่างเหมาะสมตามระดับ
ชั้นในระดับดีมากขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถด้านการเขียน
อย่างเหมาะสมตามระดับ
ชั้นในระดับดีมากขึ้นไป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตามระดับชั้น
ม.1 (1.1)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาไทยอย่างเหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับดีมากขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
ตามระดับชั้นในระดับดีมาก
ขึ้นไป
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
1. ร้อยละของนักเรียนมี
มีความสามารถในการคิด
ความสามารถในการคิด
คำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น คำนวณอย่างเหมาะสมตาม
ม.1 (1.1)
ระดับชั้นในระดับดีมากขึ้นไป

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการสื่อสาร
ภาษาไทย
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินทักษะในการคิดคำนวณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
(พ.1 ป.2 ย.3)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยให้เหตุผลที่
เหมาะสมได้ ม.1 (1.2)
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถใน
การอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เรียนรูร้ ว่ มกันเป็นกลุ่ม
ม.1 (1.2)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
2.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
2.2 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

1. ร้อยละของนักเรียน
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยให้เหตุผลที่
เหมาะสมได้
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
1. แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชาคำสอน
ความสามารถในการอภิปราย คริสต์ศาสนา
2. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
3. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
4. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
5. แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
6. โครงการอภิบาล
6.1 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ
6.2 กิจกรรมยุวธรรมทูต
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3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ ม.1 (1.2)

1. ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถกำหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการนำเสนอ
รูปแบบ วิธีแก้ปญ
ั หาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ ม.1 (1.2)

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการนำเสนอ
รูปแบบ วิธีแก้ปญ
ั หาและ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6.3 กิจกรรมยุวเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
6.4 กิจกรรมวาย.ซี.เอส
7. โครงการแพร่ธรรม
1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
1.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
1.2 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
2. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
1.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
1.2 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว
1.3 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
2. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
3. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (พ.1 ป.2 ย.4)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
ม.1 (1.3)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่
มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
1.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
2. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
3. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
3.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่น
ของใช้จากวัสดุ Recycle
3.3 กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้
จากเศษวัสดุ
4. โครงการรักษ์ภาษา
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
6. โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/
นวัตกรรมทั้งเดีย่ วหรือกลุ่ม
(1.3)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมี
ผลงาน/ ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/
นวัตกรรมทั้งเดีย่ วหรือกลุ่ม
อย่างน้อย 1 ชิน้ ต่อปี
การศึกษา
2. จำนวนนวัตกรรมที่
นักเรียนประยุกต์ใช้และนำไป
เผยแพร่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์/นวัตกรรมทัง้ เดีย่ วหรือกลุ่ม

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปจำนวนนวัตกรรมทีน่ ักเรียนประยุกต์ใช้
และนำไปเผยแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (พ.1 ป.2 ย.5)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้และ
นำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง
ม.1 (1.4)

1. ร้อยละของนักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร/สืบค้นและ
ประมวลผลข้อมูลได้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
2. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
2.1 กิจกรรม ASEAN NEWS
2.2 กิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้
3. โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
2. ร้อยละของนักเรียนที่
1. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
สามารถนำเสนอข้อมูลหรือ วิทยาศาสตร์
สร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
1.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
3. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
3.1 กิจกรรมคณิตศิลป์ด้วยเทคโนโลยี
4. โครงการสนุกกับภาษา
4.1 กิจกรรม Word Search
3. ร้อยละของนักเรียนที่
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
สามารถเลือกรับและใช้สื่อให้
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
เป็นประโยชน์
2. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
2.1 กิจกรรม ASEAN NEWS
2.2 กิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้
3. โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนานักเรียนให้มีความรูแ้ ละทักษะที่จำเป็นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2 ย.6)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผล
การประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ม.1 (1.5)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล
การประเมินสมรรถนะด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร
ระดับดีมากขึ้นไป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการสือ่ สาร
2. แผนงานแนะแนว
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการสื่อสาร
3. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
3.1 กิจกรรมเนตรนารี
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล 1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
การประเมินสมรรถนะด้าน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิด
ความสามารถในการคิด
2. แผนงานแนะแนว
ระดับดีมากขึ้นไป
2.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิด
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล 1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
การประเมินสมรรถนะด้าน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหาระดับดีมากขึ้นไป 2. แผนงานแนะแนว
2.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้าน
การแก้ปญ
ั หา
3. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
3.1 กิจกรรมเนตรนารี
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล 1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
การประเมินสมรรถนะด้าน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้ทกั ษะ 2. แผนงานแนะแนว
ชีวิตระดับดีมากขึ้นไป
2.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะชีวิต
3. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
3.1 กิจกรรมเนตรนารี
5. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล 1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
การประเมินสมรรถนะด้าน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้าน
ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีระดับดีมากขึ้นไป 2. แผนงานแนะแนว
2.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยี
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วัตถุประสงค์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อ
ความเป็นไปตามเกณฑ์
ม.1 (1.5)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินการอ่านใน
1.1 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ระดับดีมากขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินการคิด
1.1 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ในระดับดีมากขึ้นไป วิเคราะห์

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล
การประเมินการขียนสื่อความ
ในระดับดีมากขึน้ ไป
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม การประเมินคุณลักษณะอัน
หลักสูตร (1.5)
พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตาม
หลักสูตร
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
1. ร้อยละของนักเรียนระดับ
มีผลการประเมินความสามารถ ชั้น ป.6 ที่เข้ารับการประเมิน
ทางภาษาอังกฤษตาม
มีความสามารถทาง
มาตรฐานสากล ม.1 (1.5)
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ของ CEFR ทีร่ ะดับ A2 ขึ้นไป

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการ
เขียนสื่อความ
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร

2. ร้อยละของนักเรียน
ระดับชั้น ม.3 ทีเ่ ข้ารับการ
ประเมินมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ของ CEFR ทีร่ ะดับ A2 ขึ้นไป
3. ร้อยละของนักเรียน
ระดับชั้น ม.6 ทีเ่ ข้ารับการ
ประเมินมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ของ CEFR ทีร่ ะดับ B1 ขึ้นไป

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการสอบจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
ระดับสากล

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการสอบจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
ระดับสากล

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการสอบจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
ระดับสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นหรือมี
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย (พ.1 ป.2 ย.7)
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ตามเกณฑ์ ม.1 (1.5)
แต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
1. ร้อยละของนักเรียนชั้น
มีผลการทดสอบระดับชาติ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผล
เป็นไปตามเกณฑ์
การทดสอบทางการศึกษา
ม.1 (1.5)
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน
(O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
2. ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน
(O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
3. ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน
(O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบระดับชาติ และทำ
สถิติเปรียบเทียบ
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบระดับชาติ และทำ
สถิติเปรียบเทียบ
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบระดับชาติและทำ
สถิติเปรียบเทียบ
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพ (พ.1 ป.2 ย.8)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ ทักษะพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ม.1 (1.6)

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการวางแผนการทำงาน
อย่างเป็นระบบ สามารถ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
ม.1 (1.6)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนสำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรทีแ่ กนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. ร้อยละของนักเรียนที่
สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. ร้อยละของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4. ร้อยละของนักเรียนที่
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มกี าร
วางแผนการทำงานและ
ดำเนินงานตามขั้นตอนที่
กำหนด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

1. แผนงานแนะแนว
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. โครงการรักเมตตา
4. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
4.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
4.2 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
4.3 กิจกรรมการประกวดคัดลายมือและเขียน
พู่กันจีน
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
5.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้
จากวัสดุ Recycle
6. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
6.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.2 กิจกรรม Science Show
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
7.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม
ความรัก 3 สถาบัน
8. โครงการสนุกกับภาษา
9. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
9.1 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
การตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
การทำงานจนบรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายทีก่ ำหนด

3. ร้อยละของนักเรียนที่มี
การปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. โครงการรักเมตตา
4. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
4.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
4.2 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
4.3 กิจกรรมการประกวดคัดลายมือและเขียน
พู่กันจีน
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
5.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้
จากวัสดุ Recycle
6. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
6.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.2 กิจกรรม Science Show
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
7.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม
ความรัก 3 สถาบัน
8. โครงการสนุกกับภาษา
9. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
9.1 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. โครงการรักเมตตา
4. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
4.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
4.2 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
4.3 กิจกรรมการประกวดคัดลายมือและเขียน
พู่กันจีน
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
5.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้
จากวัสดุ Recycle
6. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
6.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.2 กิจกรรม Science Show
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
7.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม
ความรัก 3 สถาบัน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะและผลงานด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการตามจินตนาการ
ม.1 (1.6)

1. ร้อยละของนักเรียนมี
ทักษะและผลงานด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการตามจินตนาการ

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้สึกทีด่ ีตอ่ อาชีพสุจริต
ม.1 (1.6)

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความรู้สึกทีด่ ีตอ่ อาชีพสุจริต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการสนุกกับภาษา
9. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
9.1 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
2.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
2.2 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา
2.3 กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือก
2.4 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล
2.5 กิจกรรมการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ
2.6 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
3.1 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
4.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม
ความรัก 3 สถาบัน
5. โครงการสนุกกับภาษา
5.1 กิจกรรม Singing Contest
6. โครงการรักษ์ภาษา
6.1 กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
7. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
7.1 กิจกรรมชมรม
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
8.1 กิจกรรมดอกลิสเกม
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
1.1 กิจกรรมเรียนอย่างมีศกั ยภาพเพิ่มพลัง
การเรียน
1.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
1.3 กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพนักเรียน
1.4 กิจกรรมสัมผัสรอบรั้วสถาบันอุดมศึกษา
2. โครงการสายใยรัก
2.1 กิจกรรมวันเด็ก
3. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
3.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ
และรักษาอารมณ์ สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ (พ.1 ป.3 ย.9)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ม.1 (2.4)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนทีร่ ู้จัก
ดูแลตนเองให้มสี ุขภาพ
แข็งแรงรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตน

2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการออกกำลัง
กายอย่างสม่ำเสมอ
3. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่และ
รณรงค์เกีย่ วกับการดูแล
สุขภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานสุขอนามัยและโภชนาการ
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
3. โครงการรักษ์สุขภาพ
3.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
3.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
3.3 กิจกรรมวันเอดส์โลก
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
4.1 กิจกรรมดอกลิสเกม
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
1.1 กิจกรรมการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ
1. โครงการรักษ์สุขภาพ
1.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
1.2 กิจกรรมวันเอดส์โลก
1.3 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2.1 กิจกรรมดอกลิสเกม
1. แผนงานสุขอนามัยและโภชนาการ

1. ร้อยละของนักเรียนมี
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
น้ำหนักส่วนสูงและมี
พัฒนาการทางร่างกาย
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย
มาตรฐาน ม.1 (2.4)
โดยเปรียบเทียบน้ำหนัก
ส่วนสูงกับอายุตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
2. ร้อยละของนักเรียนมีผลการ 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
1.1 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
พลศึกษาหรือสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
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3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีสภาวะทางอารมณ์ และ
สุขภาพจิตดีและเห็นคุณค่า
ในตัวเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ม.1 (2.4)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมี
สภาวะทางอารมณ์ และ
สุขภาพจิตดี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานแนะแนว
1.1 สรุปผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
1.2 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
2.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
2.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรี
ศรีเซนต์โยฯ
3. โครงการสายใยรัก
3.1 กิจกรรมวันเด็ก
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
4.1 กิจกรรมศิลปะมาโชว์
2. ร้อยละของนักเรียนรู้จกั
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
ตนเองภูมใิ จในตนเอง พัฒนา 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
และปรับปรุงตนเอง
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
3.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
3.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรี
ศรีเซนต์โยฯ
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
4.1 กิจกรรมการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ
4.2 กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล
4.3 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา
4.4 กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือก
4.5 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล
4.6 กิจกรรมยิ้มสวยฟันใส
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
5.1 กิจกรรมศิลปะมาโชว์
3. ร้อยละของนักเรียนที่มี
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
ความมั่นคงทางอารมณ์
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
มีความมั่นใจในตนเองและ
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3.1 กิจกรรมการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ
3.2 กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล
3.3 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา
3.4 กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือก
3.5 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
4.1 กิจกรรมศิลปะมาโชว์
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้ ัก 1. ร้อยละของนักเรียนรู้เท่าทันและ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้ สามารถปฏิบัตติ นให้พ้นจากสิ่งเสพ
โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจาก ติดสิ่งมอมเมาและอบายมุขต่างๆ
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ ม.1 (2.4)
2. ร้อยละของนักเรียนรู้จกั วิธีปอ้ งกัน
อุบัติเหตุ ป้องกันโรคป้องกันภัยต่างๆ
และเหตุความรุนแรง รวมทัง้ ปัญหา
ทางเพศ
3. ร้อยละของนักเรียนรู้และมีวธิ ี
ป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง
ข่มเหงรังแก
4. ร้อยละของนักเรียนไม่เพิกเฉยต่อ
การกระทำสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้องและอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน
และสังคม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการรักษ์สุขภาพ
1.1 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
1.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
1.3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
2.1 กิจกรรมออกแบบสัญลักษณ์
“เด็กไทยสดใสห่างไกลยาเสพติด”
1. แผนงานแนะแนว
2. โครงการรักษ์สุขภาพ
3. แผนงานจราจรและความปลอดภัย
4. โครงการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
5. โครงการส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพ
5.1 กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย
5.2 กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข
1. สรุปผลการประเมินทักษะชีวติ

1. สรุปผลการประเมินทักษะชีวติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟังเหตุผล รู้จักการ
ปรองดองในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (พ.1 ป.3 ย.10)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ม.1 (2.3)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
1.1 กิจกรรมเนตรนารี
ผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ได้ดี
2.1 กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง
2.2 กิจกรรมวันลอยกระทง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
4. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
4.1 กิจกรรมสรรหาเด็กดีมนี ้ำใจ ประพฤติดี
มีวินัย
5. โครงการสานสัมพันธ์
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
6.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
6.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรี
ศรีเซนต์โยฯ
7. โครงการสายใยรัก
7.1 กิจกรรมวันเด็ก
8. โครงการอภิบาล
8.1 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์...ในรั้วเซนต์โยฯ
9. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
9.1 กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา
9.2 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
9.3 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นและประธานสี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ร้อยละของนักเรียนที่
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
ปฏิบัติตนต่อผู้อนื่ อย่าง
1.1 กิจกรรมเนตรนารี
เหมาะสมและปฏิบัติตนโดย 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง 3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
และผู้อื่น
3.1 กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง
3.2 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
4. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
4.1 กิจกรรมสรรหาเด็กดีมนี ้ำใจ ประพฤติดี
มีวินัย
5. โครงการสานสัมพันธ์
6. โครงการอภิบาล
6.1 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์...ในรั้วเซนต์โยฯ
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2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ม.1 (2.3)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
7.1 กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา
7.2 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
7.3 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นและประธานสี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
8. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
8.1 กิจกรรมแสงเทียนแสงธรรม
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
1. ร้อยละของนักเรียนที่
ยอมรับและปฏิบัติตนตาม
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ข้อตกลงของสังคม ร่วมแสดง 3. โครงการรักเมตตา
ความคิดเห็น ปฏิบัติตนเป็น
4. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
ผู้นำ และผู้ตามที่ดีและมี
4.1 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
มนุษยสัมพันธ์ สามารถ
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
ทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
5.1 กิจกรรมศิลปะมาโชว์
6. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
6.1 กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา
6.2 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6.3 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นและประธานสี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
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ยุทธศาสตร์ที่ 11 ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ (พ.2 ป.4 ย.11)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ ที่ชัดเจน ม.2 (1)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โรงเรียนมีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และของต้นสังกัด
รวมทัง้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
2. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทำ 1. โรงเรียนมีการจัดทำและ
และดำเนินการตามแผนพัฒนา ดำเนินการตามแผนพัฒนา
กาจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
การศึกษาของโรงเรียน
ม.2 (2.1)
2. ร้อยละของตัวชี้วัด
ความสำเร็จในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาทีบ่ รรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
3. จำนวนหน่วยงานใน
โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการตามกระบวนการ
P-D-C-A
3. เพื่อให้โรงเรียนมีการกำกับ 1. จำนวนครั้งขัน้ ต่ำต่อปี
ติดตาม ประเมินผลการบริหาร การศึกษาของโรงเรียนที่มีการ
และการจัดการศึกษา
กำกับติดตามการดำเนินงาน
ม.2 (2.2)
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
2. จำนวนครั้งขัน้ ต่ำต่อ
ปีการศึกษา ที่คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน มีส่วนร่วมใน
การกำกับติดตามดูแลและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
โรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย

1. แผนงานนโยบายและแผน

1. แผนงานนโยบายและแผน

1. แผนงานนโยบายและแผน
1.1 สรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
1. แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 สรุปผลการติดตามงานของแต่ละฝ่าย
1. แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานของโรงเรียน

1. แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
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4. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา ม.2 (2.2)

5. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัด
อัตรากำลังบุคลากร
ทรัพยากรทางการศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และดำเนินการตามแผนที่วาง
ไว้ ม.2 (2.3)

6. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ม.2 (2.4)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน 1. แผนงานบริหารทั่วไป
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
1.1 สรุปผลการติดตามงานของแต่ละฝ่าย
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้ 2. แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
มาตรฐาน
2.1 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์
3. โครงการสายใยรัก
3.1 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปี
การศึกษา
4. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
2. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องทุก 1. แผนงานนโยบายและแผน
ฝ่ายมีความพึงพอใจในระดับ
1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ดีมากขึ้นไปในการมีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
รับผิดชอบต่อผลการจัด
2. แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้
2.1 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์
มาตรฐาน
3. โครงการสายใยรัก
3.1 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปี
การศึกษา
4. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
1. โรงเรียนมีการจัดและ
1. แผนงานสรรหาบุคลากร
ดำเนินการตามแบบจัด
อัตรากำลังบุคลากร
2. โรงเรียนมีการจัดและ
1. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ดำเนินการตามแผนการจัด
2. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ห้องเรียนและห้อง
ประกอบการเรียนการสอน
3. โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์
1. แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง
สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัด 2. แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
การศึกษาให้เพียงพอ
4. โรงเรียนมีการจัดและ
1. แผนงานแนะแนว
ดำเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
1. ร้อยละของผูป้ กครอง/
1. แผนงานนโยบายและแผน
ชุมชนและนักเรียนมีความพึง
1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
พอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อ ผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
การดำเนินงานของโรงเรียน
2. ร้อยละของคณะกรรมการ 1. แผนงานนโยบายและแผน
บริหารโรงเรียนที่มีความพึง
1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
พอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อการดำเนินงานของ
ผลการดำเนินงานของโรงเรียน โรงเรียน
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7. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
บริหารงานด้านการเตรียม
ความพร้อมและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ม.2 (2.4)

8. เพื่อให้โรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ม.2 (2.5)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
ขึ้นไปในการรับบริการด้าน
สุขภาพอนามัย
2. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
ขึ้นไปในการเตรียมความ
พร้อมและการรับบริการด้าน
ความปลอดภัย
3. ร้อยละของความพึงพอใจ
ในระดับดีมากขึน้ ไปในการ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานสุขอนามัยและโภชนาการ
2. โครงการส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพ
1. แผนงานจราจรและความปลอดภัย
2. โครงการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
3. โครงการบริการรถโรงเรียน
1. แผนงานธุรการและประชาสัมพันธ์
2. แผนงานการเงินและบัญชี
3. แผนงานสารบรรณ
4. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
5. แผนงานสุขอนามัยและโภชนาการ
6. โครงการบริการรถโรงเรียน
7. แผนงานการบริหารจัดการงานห้องสมุด
8. แผนงานการจัดเก็บข้อมูลและการออกเอกสาร
ทางการศึกษา
9. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน

1. ร้อยละความสำเร็จในการ
วางระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นรูปธรรม มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติได้
2. ร้อยละของบุคลากร
1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็น
ความสำคัญ มีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือในการตรวจ
ติดตาม และประเมินคุณภาพ
ภายใน ในระดับดีมากขึ้นไป
3. จำนวนมาตรฐานของการ 1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
1.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4. ร้อยละของข้อเสนอแนะ 1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน
จากการประเมินคุณภาพ
1.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ภายในที่นำผลไปใช้ปรับปรุง/
วางแผน/พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
5. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจและมั่นใจต่อ
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ในระดับดีมากขึ้นไป
9. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
1. โรงเรียนมีการจัดทำ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
หลักสูตรโรงเรียนที่เน้น
เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน คุณภาพของนักเรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวติ จริง
ตามหลักสูตรโรงเรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมี
อย่างเป็นรูปธรรม ม.2 (3)
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
ขึ้นไปต่อการจัดหลักสูตร
โรงเรียนทีเ่ น้นคุณภาพ
นักเรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
3. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
ขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
4. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
ขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทีส่ ่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ
ความสามารถความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียน
5. มีแผนงานด้านวิชาการที่
เน้นคุณภาพของนักเรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
10. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัด
1. ร้อยละของแผนการจัดการ
การศึกษาที่สง่ เสริมให้นกั เรียน เรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการ
พัฒนาตนในประชาคมอาเซียน เรียนรู้มีการแทรกการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ม.2 (2.3) เรียนการสอนเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน

1. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

1. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

1. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
1.1 กิจกรรมชมรม
2. แผนงานแนะแนว

1. แผนงานของฝ่ายวิชาการ
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
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11. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ม.2 (2.3)

12. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเอกลักษณ์
ของโรงเรียน ม.2 (4)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2. ร้อยละของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 –
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และวิชา
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
1. ร้อยละของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มกี ระบวนการเรียน
การสอนที่เสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มกี ารใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21
1. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีจำนวน
เพียงพอในการจัดการเรียน
การสอนและการดำเนินงาน
ของโรงเรียน
2. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีป่ ระพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีป่ ระพฤติ
ปฏิบัติตามเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน
4. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและ
กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความมั่นใจ
และมีความมั่นคงในการ
ปฏิบัติหน้าที่
6. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเอกลักษณ์
ของโรงเรียน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรูก้ ลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
1. แผนงานสรรหาบุคลากร

1. แผนงานบำรุงรักษาบุคลากร
2. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. แผนงานบำรุงรักษาบุคลากร
2. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. แผนงานบำรุงรักษาบุคลากร

1. แผนงานบำรุงรักษาบุคลากร

1. แผนงานสรรหาบุคลากร
2. แผนงานบำรุงรักษาบุคลากร
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13. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ม.2 (4)
(SJC)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. มีการวางแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
วิชาชีพสอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
2. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีการพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
3. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ

1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
3. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมและสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา

1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
3. โครงการ Read for Life
4. ร้อยละของครูและบุคลากร 1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 2. โครงการพัฒนาครูเรียนรู้เทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยี
5. ร้อยละของครูและบุคลากร 1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 2. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
ศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด
6. ร้อยละของครูและบุคลากร 1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับ 2. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
จากการอบรมมาขยายผล
3. โครงการพัฒนาครูเรียนรู้เทคโนโลยี
7. ร้อยละของครูและบุคลากร 1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
ที่นำความรู้จากการ
2. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนา 3. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมและสร้างกระบวนการ
ตนเองและพัฒนางานที่
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รับผิดชอบ
3.1 กิจกรรมก้าวย่างทางวิถีพ่อหลวงชี้ให้พอเพียง
3.2 กิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อ
4. โครงการ Read for Life
5. โครงการพัฒนาครูเรียนรู้เทคโนโลยี
14. เพื่อให้โรงเรียนมีการวางแผน 1. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความ 1. แผนงานจัดซือ้ จัดจ้าง
พึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อ 2. แผนงานพัสดุ – ครุภัณฑ์
และจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อ การจัดสภาพแวดล้อมทาง
3. แผนงานอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
กายภาพภายนอกห้องเรียนที่
การจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้
4. แผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
นักเรียนใฝ่เรียนรู้ด้วยความ
ปลอดภัย ม.2 (5)
2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความ 1. แผนงานจัดซือ้ จัดจ้าง
พึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อ 2. แผนงานพัสดุ – ครุภัณฑ์
การจัดสภาพแวดล้อมทาง
3. แผนงานอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
กายภาพในห้องเรียนที่เอื้อต่อ 4. แผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การจัดการเรียนรู้
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15. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศและจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ม.2 (6)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
ขึ้นไปต่อการบำรุงรักษา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
4. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
ขึ้นไปต่อการบำรุงรักษา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม
ให้พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัย
5. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
ขึ้นไปต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานจัดซื้อ จัดจ้าง
2. แผนงานพัสดุ – ครุภัณฑ์
3. แผนงานอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อม
4. แผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
1.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
2. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
3. แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
4. โครงการสายใยรัก
4.1 กิจกรรมวันเด็ก
4.2 กิจกรรมดอกรักบาน
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
5.1 กิจกรรมนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ
6. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
1. แผนงานสารสนเทศ
ความพึงพอใจระดับดีมากขึ้น
1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ไปต่อการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่
ถูกต้องและพร้อมใช้
2. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
1. แผนงานสารสนเทศ
ความพึงพอใจระดับดีมากขึ้น
1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ไปต่อการให้บริการด้านข้อมูล
ต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ
3. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
1. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ความพึงพอใจต่อการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
5. ร้อยละของผูก้ ี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
6. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

1. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

1. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
(พ.3 ป.5 ย.12)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัด
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
การปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวติ
ม.3 (1)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของครูท่มี กี าร
วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วดั /ผลการ
เรียนรู้ ของหลักสูตรโรงเรียน
และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. ร้อยละของครูที่มกี ารจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้
นักเรียนได้ใช้กระบวนการ
คิดและได้ลงมือปฏิบัติจริง
3. ร้อยละของครูทใี่ ช้
นวัตกรรมทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้
4. จำนวนนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ครูผลิตขึ้น

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
5. ร้อยละของครูที่มกี าร
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรูท้ สี่ ่งเสริมให้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
นักเรียนได้ฝึกทักษะทีจ่ ำเป็น
ตามหลักสูตร และสามารถ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
6. ร้อยละของครูที่มีผลการ 1. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน
ประเมินการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
ในระดับดีมากขึน้ ไป
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2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ แหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ม.3 (2)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
7. ร้อยละของครูที่จดั
กิจกรรมให้นกั เรียนเรียนรู้
โดยเชื่อมโยง บูรณาการ
สาระการเรียนรูแ้ ละทักษะ
ด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
8. ร้อยละของครูที่มกี าร
ศึกษาวิจยั และพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใ้ นวิชาที่ตน
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

2. ร้อยละของครูที่มีผลประเมิน
การใช้สื่อ/สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
สำคัญในระดับดีมากขึ้นไป
3. ร้อยละของครูที่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
4. ร้อยละของครูที่มีการนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทยมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้

1. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. แผนงานการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
9. ร้อยละของครูที่ศึกษา
1.1 สรุปผลการบันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ผลการวิจัยและนำไปปรับใช้
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอน
2. แผนงานการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
1. ร้อยละของครูที่มีการใช้สื่อ / 1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
สาระการเรียนรู้

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
5. ร้อยละของครูที่ใช้แหล่ง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้
การเรียนรู้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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วัตถุประสงค์

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก ม.3 (3)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของครูในแต่ละ
รายวิชาที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
2. ร้อยละของครูที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
ทำงานเป็นกลุ่ม มีการรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
รวมทั้งสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
1. ร้อยละของครูที่ใช้เครื่องมือ
การตรวจสอบ และประเมินนักเรียน และวิธีการวัดและประเมินผล
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
นักเรียน ม.3 (4)
กับจุดประสงค์การเรียนรู้

2. ร้อยละของครูที่มีผลการ
ประเมินการใช้เครื่องมือในการ
วัดผล/ และเกณฑ์การ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/และสาระ
การเรียนรู้ในระดับดีมากขึ้นไป
3. ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อ
นำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม
5. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ม.3 (5)

1. ร้อยละของครูที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องและ
นำมาพัฒนา ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และงานที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
นิเทศและได้รับข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อนำมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2. แผนงานการจัดทำข้อสอบและการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
1. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2. แผนงานการจัดทำข้อสอบและการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

2. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน
3. แผนงานพัฒนาบุคลากร
4. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. โครงการ Read for life
6. โครงการพัฒนาครูเรียนรู้เทคโนโลยี
1. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน
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ยุทธศาสตร์ที่ 13 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน (พ.4 ป.6 ย.13)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ม.4 (1)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานจากการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน

2. ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานจากการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภายนอกโรงเรียน
3. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมภาย ใน
โรงเรียนในระดับดีมากขึ้นไป

4. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภายนอกโรงเรียนในระดับ
ดีมากขึ้นไป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย
2. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
4. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จากเศษ
วัสดุ
4.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้
จากวัสดุ Recycle
1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย
2. โครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก

1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย
2. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
4. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จากเศษ
วัสดุ
4.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้
จากวัสดุ Recycle
1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย
2. โครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก
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ยุทธศาสตร์ที่ 14 ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น
รูปธรรม (พ.4 ป.6 ย.14)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนัก รู้คุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรกั ษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ม.4 (2)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่
ตระหนัก รู้คุณค่าของ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับดีมากขึ้นไป

2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ส่วนร่วมในโครงการอนุรกั ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับดีมากขึ้นไป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย
2. โครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก
3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จากเศษวัสดุ
5.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จาก
วัสดุ Recycle
1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย
2. โครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก
3. โครงการอนุรักษ์พลังงงานและสิ่งแวดล้อม
4. โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จากเศษวัสดุ
5.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้
จากวัสดุ Recycle
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ส่วนที่ 4
การกำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
4.1 การกำหนดแผนการดำเนินงาน
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณ ภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับ
นักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)
2. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย นตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง จั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.2)
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (พ.3)
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน (พ.4)

เป้าหมาย (Goals)
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม (พ.1 ป.1)
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล
(พ.1 ป.2)
3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (พ.1 ป.3)
4. โรงเรี ย นมี ก ารบริห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและการจั ด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.2 ป.4)
5. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (พ.3 ป.5)
6. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น ตลอดจนนั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.4 ป.6)

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. ปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม รู้คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย
และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น (พ.1 ป.1 ย.1)
2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น (พ.1 ป.2 ย.2)
3. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ (พ.1 ป.2 ย.3)
4. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (พ.1 ป.2 ย.4)
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5. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(พ.1 ป.2 ย.5)
6. พัฒนานักเรียนให้มีความรูแ้ ละทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและยกระดับ
นักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2 ย.6)
7. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นหรือมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย (พ.1 ป.2 ย.7)
8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และการทำงานหรืองานอาชีพ (พ.1 ป.2 ย.8)
9. ส่งเสริม ให้ นั กเรียนมี สุขภาพร่างกายที่ แ ข็งแรง รู้จักป้ องกัน ตนเองจากภั ยอั นตรายต่ าง ๆ และรักษา
อารมณ์ สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ (พ.1 ป.3 ย.9)
10. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟังเหตุผล รู้จักการปรองดองในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข (พ.1 ป.3 ย.10)
11. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พร้อมทัง้ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
(พ.2 ป.4 ย.11)
12. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (พ.3 ป.5 ย.12)
13. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน (พ.4 ป.6 ย.13)
14. ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
(พ.4 ป.6 ย.14)
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พันธกิจที่ 1
เป้าหมายที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ ีงาม (พ.1 ป.1)
ปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม รู้คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปญ
ั ญาไทย รวมทัง้ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
(พ.1 ป.1 ย.1)
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
1. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ ตนเป็นพลเมืองดีของชาติ
ดีงาม ม.1 (2.1-2.2)
ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ (2.1)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
94
96
98 1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผน
การจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. การจัดการเรียน
การสอนเพื่อปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน โดยการสอน
แทรกในคาบจริยะ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
ฝ่ายกิจการ
2. โครงการอภิบาล
นักเรียน
3. โครงการแพร่ธรรม
4. โครงการกตัญญุตา
4.1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
4.2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน
4.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
4.5 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
5. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
5.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565

2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติ
ตรงตามความเป็นจริงทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น (คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์: ซื่อสัตย์สุจริต
อัตลักษณ์ : ซื่อตรง) (2.1)

94

96

98

3. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับของ
โรงเรียนและสังคม (2.1)

94

96

98

4. ร้อยละของนักเรียนที่ตงั้ ใจ
เพียรพยายามในการเรียนและ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
(2.1)

94

96

98

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6. แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา
คำสอนคริสต์ศาสนา
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
9. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
9.1 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
“คริสตสมภพ”
1. แผนงานปกครอง
การจัดการเรียน
2. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
การสอนเพื่อปลูกฝัง
2.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โครงการรักเมตตา
ของผู้เรียน โดยการสอน
3.1 กิจกรรมเนตรนารีรับน้อง
แทรกในคาบจริยะ
1. แผนงานปกครอง
2. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
2.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
3. โครงการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย

ฝ่ายวิชาการ

1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
1. การจัดการเรียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
การสอนตามแผนการ
2.1 กิจกรรมสภานักเรียน
จัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
3. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
การเรียนรู้
3.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

5. ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้ง
สื่อต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอก
โรงเรียนและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน (2.1)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565

94

96

98

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
2. การจัดการเรียนการ
ฝ่ายวิชาการ
สอนเพื่อปลูกฝัง
4.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.2 กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee
ของผู้เรียน โดยการสอน 5. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
แทรกในคาบจริยะ
วิทยาศาสตร์
5.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
1. การจัดการเรียน
1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
การสอนตามแผนการจัด
1.1 กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ 8
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การเรียนรู้
1.2 กิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้
2. การจัดการเรียน
1.3 กิจกรรม ASEAN NEWS
การสอนเพื่อปลูกฝัง
1.4 กิจกรรมการแข่งขัน Love Dictionary
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. โครงการเซนต์โยฯ สร้างเสริมศิษย์รักเป็น
ของผู้เรียน โดยการสอน นักอ่าน
แทรกในคาบจริยะ
3. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
3.1 กิจกรรม Science Show
3.2 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
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6. ร้อยละของนักเรียนที่ดำเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์
: อยู่อย่างพอเพียง
อัตลักษณ์ : เรียบง่าย) (2.1)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565

94

96

98

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการรักษ์ภาษา
4.1 กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
5. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
5.1 กิจกรรมชมรม
5.2 กิจกรรมเนตรนารี
6. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
6.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
6.2 กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า
7. โครงการอภิบาล
7.1 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์...ในรั้วเซนต์โยฯ
8. โครงการแพร่ธรรม
1. การจัดการเรียนการ
1. แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
2. โครงการอภิบาล
สอนตามแผนการจัด
2.1 กิจกรรมสายประคำศักดิ์สิทธิ์
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2.2 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์...ในรั้วเซนต์โยฯ
การเรียนรู้
2.3 กิจกรรมวาย.ซี.เอส
2. การจัดการเรียนการ
2.4 กิจกรรมเพื่อนพลมารีย์
สอนเพื่อปลูกฝัง
3. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
ของผู้เรียน โดยการสอน 4. แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา
แทรกในคาบจริยะ
คำสอนคริสต์ศาสนา
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ
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7. ร้อยละของนักเรียนที่ตงั้ ใจ
รับผิดชอบ และเพียรพยายาม
เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์
: มุ่งมั่นในการทำงาน
อัตลักษณ์ :การงาน) (2.1)

8. ร้อยละของนักเรียนที่
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าชื่นชม
ภูมิปัญญาไทยขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย (2.2)
9. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วน
ร่วมในการอนุรกั ษ์ สืบทอด
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย (2.2)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
94
96
98 1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2. การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน โดยการสอน
แทรกในคาบจริยะ

94

94

96

96

98

98

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
2. โครงการรักเมตตา
2.1 กิจกรรมเนตรนารีรับน้อง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3.1 กิจกรรมสภานักเรียน
4. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
4.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
4.2 กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า
5. โครงการอภิบาล
5.1 กิจกรรมวาย.ซี.เอส
6. โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
7. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7.1 กิจกรรมแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย

1. คู่มือมารยาทไทย
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
2. การปลูกฝังมารยาทไทย 2. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
โดยการสอนแทรกใน
2.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
คาบจริยะ
3. โครงการรักษ์ภาษา
1. คู่มือมารยาทไทย
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
2. การปลูกฝังมารยาทไทย 2. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
โดยการสอนแทรกใน
2.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
คาบจริยะ
3. โครงการรักษ์ภาษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียนการ
สอน
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
10. ร้อยละของนักเรียนที่
ช่วยเหลือผู้อื่นและประพฤติตน
เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์
: มีจิตสาธารณะ
อัตลักษณ์ : รัก เมตตา
เอกลักษณ์ของโรงเรียน :
รักเมตตา สละตนเพื่อผู้อื่น) (2.1)

11. ร้อยละของนักเรียนที่มีความ
กตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ
(อัตลักษณ์: รู้คณ
ุ ) (2.1)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
94
96
98 แผนงานการดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
คำสอนคริสตศาสนา

94

96

98

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
1.1 กิจกรรมเนตรนารี
1.2 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2. โครงการรักเมตตา
2.1 กิจกรรมเนตรนารีรับน้อง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3.1 กิจกรรมสภานักเรียน
4 โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
4.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
4.2 กิจกรรมสรรหาเด็กดีมนี ้ำใจ
ประพฤติดีมีวินยั
5. โครงการสายใยรัก
5.1 กิจกรรมวันดอกรักบาน
6. โครงการอภิบาล
6.1 กิจกรรมสายประคำศักดิ์สิทธิ์
6.2 กิจกรรมยุววินเซนต์ เดอ ปอล
6.3 กิจกรรมเพื่อนพลมารีย์
7. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7.1 กิจกรรมแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
1. แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
2. โครงการกตัญญุตา
3. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
3.1 กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
4. แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชาคำสอน
คริสต์ศาสนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ
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พันธกิจที่ 1
เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้รับผิดชอบร่วม :

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)
นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2)
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (พ.1 ป.2 ย.2)
ฝ่ายวิชาการ
-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการอ่าน
และเขียนได้อย่างเหมาะสม
ตามระดับชั้น ม.1 (1.1)

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเหมาะสม
ตามระดับชั้น ม.1(1.1)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมีความ
สามารถด้านการอ่านอย่าง
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับ
ดีมากขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถด้านการเขียน
อย่างเหมาะสมตามระดับชั้นใน
ระดับดีมากขึ้นไป
1. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาไทยอย่างเหมาะสมตามระดับ
ชั้นในระดับดีมากขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับดีมากขึ้นไป

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
80
82
84 1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 สรุปผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

80

82

84

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 สรุปผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

80

82

84

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารภาษาไทย

80

82

84

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 7 กลุ่มสาระ
(ยกเว้นภาษาต่างประเทศ)
1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผน
การจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
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วัตถุประสงค์
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการคิด
คำนวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ม.1 (1.1)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
อย่างเหมาะสมตามระดับชั้นใน
ระดับดีมากขึ้นไป

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
80
82
84 1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผน
การจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 สรุปผลการประเมินทักษะในการคิดคำนวณ
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พันธกิจที่ 1
เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)
นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2)
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ (พ.1 ป.2 ย.3)
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบร่วม : วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยให้เหตุผลที่
เหมาะสมได้ ม.1 (1.2)
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถใน
การอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เรียนรู้รว่ มกัน
เป็นกลุ่ม ม.1 (1.2)

1. ร้อยละของนักเรียน
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยให้เหตุผลที่
เหมาะสมได้
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
94
96
98 1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
94

96

98

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาศาสตร์
2. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
2.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
2.2 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
1. แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชาคำสอน ฝ่ายวิชาการ
คริสต์ศาสนา
2. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
2.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
3. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
4. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ฝ่ายกิจการ
5. แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
นักเรียน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565

นโยบาย/มาตรการ

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ ม.1 (1.2)

1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
กำหนดเป้าหมายคาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ

94

96

98

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระ
การเรียนรู้

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการนำเสนอ
รูปแบบ วิธีแก้ปญ
ั หาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้ ม.1 (1.2)

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการนำเสนอ
รูปแบบ วิธีแก้ปญ
ั หาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้

94

96

98

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระ
การเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการอภิบาล
6.1 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ
6.2 กิจกรรมยุวธรรมทูต
6.3 กิจกรรมยุวเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
6.4 กิจกรรมวาย.ซี.เอส
7. โครงการแพร่ธรรม
1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
1.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
1.2 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
2. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
1.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
1.2 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว
1.3 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
2. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
3. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

96

พันธกิจที่ 1
เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้รับผิดชอบร่วม :

พัฒนานักเรียนให้มีคณ
ุ ภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)
นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2)
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (พ.1 ป.2 ย.4)
ฝ่ายวิชาการ
-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
ม.1 (1.3)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่
มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
94
96
98 1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
1.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
2. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
3. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
3.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่น
ของใช้จากวัสดุ Recycle
3.3 กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้
จากเศษวัสดุ
4. โครงการรักษ์ภาษา
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
6. โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565
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วัตถุประสงค์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/
นวัตกรรมทั้งเดีย่ วหรือกลุ่ม
ม.1 (1.3)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมีผลงาน/
ชิ้นงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์/ นวัตกรรมทัง้ เดีย่ ว
หรือกลุ่มอย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปี
การศึกษา
2. จำนวนนวัตกรรมที่นกั เรียน
ประยุกต์ใช้และนำไปเผยแพร่

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
80
82
84 1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2

4

6

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 สรุปผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์/นวัตกรรมทัง้ เดีย่ วหรือกลุ่ม

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 สรุปจำนวนนวัตกรรมที่นักเรียนประยุกต์ใช้
และนำไปเผยแพร่
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พันธกิจที่ 1
เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้รับผิดชอบร่วม :
วัตถุประสงค์

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)
นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2)
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พ.1 ป.2 ย.5)
ฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
1. ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีในการสื่อสาร/สืบค้น
สารสนเทศในการเรียนรู้และ และประมวลผลข้อมูลได้
นำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง
ม.1 (1.4)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
94
96
98 1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
นำเสนอข้อมูลหรือสร้างผลงาน
โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

94

96

98

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
เลือกรับและใช้สื่อให้เป็น
ประโยชน์

94

96

98

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
2. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
2.1 กิจกรรม ASEAN NEWS
2.2 กิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้
3. โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
ฝ่ายวิชาการ
1. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
1.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
2. โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
3. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
3.1 กิจกรรมคณิตศิลป์ด้วยเทคโนโลยี
4. โครงการสนุกกับภาษา
4.1 กิจกรรม Word Search
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี
2. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
2.1 กิจกรรม ASEAN NEWS
2.2 กิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้
3. โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565
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พันธกิจที่ 1
เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้รับผิดชอบร่วม :

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)
นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะอันพึงประสงค์และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2)
พัฒนานักเรียนให้มีความรูแ้ ละทักษะที่จำเป็นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2 ย.6)
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผล
การประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ม.1 (1.5)

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร
ระดับดีมากขึ้นไป

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้าน
ความสามารถในการคิด
ระดับดีมากขึ้นไป

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
80
82
84 1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

80

82

84

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการ
สื่อสาร
2. แผนงานแนะแนว
2.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการ
สื่อสาร
3. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
3.1 กิจกรรมเนตรนารี
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิด
2. แผนงานแนะแนว
2.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้าน
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ระดับดีมากขึ้นไป

ระดับความสำเร็จ
นโยบาย/มาตรการ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
80
82
84 1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้าน
ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวิตระดับดีมากขึ้นไป

80

5. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ระดับดีมากขึ้นไป

80

82

82

84

84

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

การจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัด
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะ
ด้านการแก้ปัญหา
2. แผนงานแนะแนว
2.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะ
ด้านการแก้ปัญหา
3. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
3.1 กิจกรรมเนตรนารี
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะ
ชีวิต
2. แผนงานแนะแนว
2.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะ
ชีวิต
3. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
3.1 กิจกรรมเนตรนารี
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้าน
การใช้เทคโนโลยี
2. แผนงานแนะแนว
2.1 สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565
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2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อ
ความเป็นไปตามเกณฑ์
ม.1 (1.5)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินการอ่านใน
ระดับดีมากขึ้นไป

2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์
ในระดับดีมากขึน้ ไป

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินการเขียนสื่อความใน
ระดับดีมากขึ้นไป

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
80
82
84 1. กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อ
ความตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
80
82
84 1. กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อ
ความตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
80
82
84 1. กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อ
ความตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน

ฝ่ายวิชาการ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์

ฝ่ายวิชาการ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินความสามารถ
ด้านการเขียนสือ่ ความ

ฝ่ายวิชาการ
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102

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร (1.5)

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลการประเมินความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล ม.1 (1.5)

1. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
ป.6 ที่เข้ารับการประเมิน
มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานของ CEFR ที่ระดับ
A2 ขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
ม.3 ที่เข้ารับการประเมิน
มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานของ CEFR ที่ระดับ
A2 ขึ้นไป
3. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
ม.6 ที่เข้ารับการประเมินมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานของ CEFR ที่ระดับ
B1 ขึ้นไป

ระดับความสำเร็จ
แต่ฝละปีการศึกษา
2563 2564 2565
100 100 100

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ

78

80

82

การจัดการเรียนการสอน 1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 1.1 สรุปผลการสอบจากสถาบันที่ได้รับ
การยอมรับระดับสากล
วิชาภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวิชาการ

80

82

84

การจัดการเรียน
การสอนตามแผน
การจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการสอบจากสถาบันที่ได้รับ
การยอมรับระดับสากล

ฝ่ายวิชาการ

80

82

84

การจัดการเรียน
การสอนตามแผน
การจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลการสอบจากสถาบันที่ได้รับ
การยอมรับระดับสากล

ฝ่ายวิชาการ
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พันธกิจที่ 1
เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้รับผิดชอบร่วม :

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)
นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2)
พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นหรือมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย (พ.1 ป.2 ย.7)
ฝ่ายวิชาการ
-

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์
ม.1 (1.5)

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละ
รายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ได้ระดับ 3 ขึน้ ไป
2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่
2.75 ขึ้นไป

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์
ม.1 (1.5)

1. ร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ระดับความสำเร็จ
หน่วยงานที่
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
2563 2564 2565
80
82
84 1. การจัดการเรียน
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
การสอนตามแผนการ
1.1 สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
จัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2. การสอนซ่อมเสริม
ให้กับนักเรียน
80
82
84 1. การจัดการเรียนการ
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
สอนตามแผนการจัดการ
1.1 สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2. การสอนซ่อมเสริม
ให้กับนักเรียน
80
82
84
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 สรุปผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบระดับชาติ และ
ทำสถิติเปรียบเทียบ
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2. ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
3. ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
80
82
84

80

82

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบระดับชาติ และ
ทำสถิติเปรียบเทียบ
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบระดับชาติ
และทำสถิติเปรียบเทียบ
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)

84

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565
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พันธกิจที่ 1
เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้รับผิดชอบร่วม :
วัตถุประสงค์

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)
นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2)
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพ (พ.1 ป.2 ย.8)
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
1. ร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จ
ความรู้ ทักษะพร้อมทีจ่ ะศึกษา การศึกษาระดับประถมศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ม.1 (1.6) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3. ร้อยละของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
4. ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบ
อาชีพ

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
100 100 100

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

ฝ่ายวิชาการ

100

100

100

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

ฝ่ายวิชาการ

100

100

100

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

ฝ่ายวิชาการ

100

100

100

1. แผนงานแนะแนว

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
1. ร้อยละของนักเรียนที่มกี าร
ทักษะการวางแผนการทำงาน วางแผนการทำงานและ
อย่างเป็นระบบ สามารถ
ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
ม.1 (1.6)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
94
96
98

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายกิจการ
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
นักเรียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. โครงการรักเมตตา
ฝ่ายวิชาการ
4. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
4.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
4.2 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
4.3 กิจกรรมการประกวดคัดลายมือและเขียน
พู่กันจีน
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
5.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้
จากวัสดุ Recycle
6. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
6.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.2 กิจกรรม Science Show
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
7.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม
ความรัก 3 สถาบัน
8. โครงการสนุกกับภาษา
9. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
9.1 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
การตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
การทำงานจนบรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายทีก่ ำหนด

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
94
96
98

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
ฝ่ายกิจการ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
นักเรียน
3. โครงการรักเมตตา
ฝ่ายวิชาการ
4. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
4.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
4.2 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
4.3 กิจกรรมการประกวดคัดลายมือและเขียน
พู่กันจีน
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
5.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้
จากวัสดุ Recycle
6. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
6.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.2 กิจกรรม Science Show
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
7.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม
ความรัก 3 สถาบัน
8. โครงการสนุกกับภาษา
9. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
9.1 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ร้อยละของนักเรียนที่มี
การปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
94
96
98

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
ฝ่ายกิจการ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
นักเรียน
3. โครงการรักเมตตา
4. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
4.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
4.2 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
4.3 กิจกรรมการประกวดคัดลายมือและเขียน
พู่กันจีน
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
5.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้
จากวัสดุ Recycle
6. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
6.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.2 กิจกรรม Science Show
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
7.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม
ความรัก 3 สถาบัน
8. โครงการสนุกกับภาษา
9. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
9.1 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
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3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

ทักษะและผลงานด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการตามจินตนาการ
ม.1 (1.6)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมีทกั ษะ
และผลงานด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตาม
จินตนาการ

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
94
96
98

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
ฝ่ายวิชาการ
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
2.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
2.2 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา
2.3 กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือก
2.4 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล
2.5 กิจกรรมการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ
2.6 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
3.1 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
4.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม
ความรัก 3 สถาบัน
5.โครงการสนุกกับภาษา
5.1 กิจกรรม Singing Contest
6. โครงการรักษ์ภาษา
6.1 กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ฝ่ายกิจการ
7. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
นักเรียน
7.1 กิจกรรมชมรม
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
8.1 กิจกรรมดอกลิสเกม
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4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้สึกทีด่ ีตอ่ อาชีพสุจริต
ม.1 (1.6)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความรู้สึกทีด่ ีตอ่ อาชีพสุจริต

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
94
96
98

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายกิจการ
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
นักเรียน
1.1 กิจกรรมเรียนอย่างมีศกั ยภาพเพิ่มพลัง
การเรียน
1.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
1.3 กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพนักเรียน
1.4 กิจกรรมสัมผัสรอบรั้วสถาบันอุดมศึกษา
2. โครงการสายใยรัก
2.1 กิจกรรมวันเด็ก
ฝ่ายวิชาการ
3. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
3.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
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พันธกิจที่ 1
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้รับผิดชอบร่วม :
วัตถุประสงค์

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)
นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (พ.1 ป.3)
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ และรักษาอารมณ์ สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ (พ.1 ป.3 ย.9)
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
1. ร้อยละของนักเรียนทีร่ ู้จักดูแล
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ ตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงรักษา
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
สุขภาพอนามัยส่วนตน
ม.1 (2.4)

2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
94
96
98 1. การจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

94

96

98

94

96

98

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานสุขอนามัยและโภชนาการ
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
3. โครงการรักษ์สุขภาพ
3.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
3.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
3.3 กิจกรรมวันเอดส์โลก
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
4.1 กิจกรรมดอกลิสเกม
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
1.1 กิจกรรมการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ

1. เอกสารเผยแพร่ความรู้ 1. โครงการรักษ์สุขภาพ
ด้านสุขภาพ
1.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
1.2 กิจกรรมวันเอดส์โลก
1.3 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2.1 กิจกรรมดอกลิสเกม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารจัดการ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
น้ำหนักส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน ม.1 (2.4)

1. ร้อยละของนักเรียนมี
พัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดย
เปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับ
อายุตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
2. ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพล
ศึกษาหรือสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
1. ร้อยละของนักเรียนมีสภาวะ
ทางอารมณ์ และสุขภาพจิตดี

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สภาวะทางอารมณ์ และ
สุขภาพจิตดีและเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง มีความมัน่ ใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ม.1 (2.4)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา

2562 2563 2564

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

90

91

92

แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 1. แผนงานสุขอนามัยและโภชนาการ

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

90

91

92

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผน
การจัดการเรียนรู้ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา
และพลศึกษา

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
1.1 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ฝ่ายวิชาการ

94

96

98

1. แผนงานแนะแนว
1.1 สรุปผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
1.2 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
2.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
2.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรี
ศรีเซนต์โยฯ
3. โครงการสายใยรัก
3.1 กิจกรรมวันเด็ก
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
4.1 กิจกรรมศิลปะมาโชว์

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2. ร้อยละของนักเรียนรู้จกั ตนเอง
ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง

3. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความมั่นคงทางอารมณ์
มีความมั่นใจในตนเองและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
94
96
98

94

96

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
3.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
3.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรี
ศรีเซนต์โยฯ
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
4.1 กิจกรรมการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ
4.2 กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล
4.3 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา
4.4 กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือก
4.5 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล
4.6 กิจกรรมยิ้มสวยฟันใส
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
5.1 กิจกรรมศิลปะมาโชว์
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
3.1 กิจกรรมการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพ
3.2 กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล
3.3 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา
3.4 กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือก
3.5 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
4.1 กิจกรรมศิลปะมาโชว์

98

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้ ัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ ม.1 (2.4)

1. ร้อยละของนักเรียนรู้เท่าทัน
และสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจาก
สิ่งเสพติดสิ่งมอมเมาและ
อบายมุขต่างๆ

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
94
96
98 1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผน
การจัดการเรียนรู้ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา
และพลศึกษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. ร้อยละของนักเรียนรู้จกั วิธี
ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค
ป้องกันภัยต่างๆ และเหตุความ
รุนแรง รวมทั้งปัญหาทางเพศ

94

96

98

3. ร้อยละของนักเรียนรู้และมีวธิ ี
ป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง
ข่มเหงรังแก

94

96

98

1. โครงการรักษ์สุขภาพ
1.1 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
1.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
1.3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
2.1 กิจกรรมออกแบบสัญลักษณ์
“เด็กไทยสดใสห่างไกลยาเสพติด”
1. แผนงานแนะแนว
2. โครงการรักษ์สุขภาพ
3. แผนงานจราจรและความปลอดภัย
4. โครงการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
5. โครงการส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพ
5.1 กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย
5.2 กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข
1. สรุปผลการประเมินทักษะชีวติ

4. ร้อยละของนักเรียนไม่เพิกเฉย
ต่อการกระทำสิง่ ที่ไม่ถูกต้องและ
อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชน และสังคม

94

96

98

1. สรุปผลการประเมินทักษะชีวติ

1. การจัดการเรียน
การสอนตามแผน
การจัดการเรียนรู้ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา
และพลศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
จัดการ

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
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พันธกิจที่ 1
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 10
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้รับผิดชอบร่วม :

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1)
นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (พ.1 ป.3)
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟังเหตุผล รู้จักการปรองดองในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (พ.1 ป.3 ย.10)
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น ม.1 (2.3)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
ผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
94
96
98 1. การจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
1.1 กิจกรรมเนตรนารี
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
2.1 กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง
2.2 กิจกรรมวันลอยกระทง
3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
4. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
4.1 กิจกรรมสรรหาเด็กดีมีนำ้ ใจ ประพฤติดี
มีวินัย
5. โครงการสานสัมพันธ์
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
6.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
6.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรีศรี
เซนต์โยฯ
7. โครงการสายใยรัก
7.1 กิจกรรมวันเด็ก
8. โครงการอภิบาล
8.1กิจกรรมศาสนสัมพันธ์...ในรั้วเซนต์โยฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมและ
ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565

94

96

98

นโยบาย/มาตรการ

1. การจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมแนะแนว

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
9. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
9.1 กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา
9.2 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
9.3 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นและ
ประธานสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
1.1 กิจกรรมเนตรนารี
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
3.1 กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง
3.2 กิจกรรมอนุรกั ษ์วัฒนธรรมไทย
4. โครงการเซนต์โยฯ เมืองคนดี
4.1 กิจกรรมสรรหาเด็กดีมนี ้ำใจ ประพฤติดี
มีวินัย
5. โครงการสานสัมพันธ์
6. โครงการอภิบาล
6.1 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์...ในรั้วเซนต์โยฯ
7. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
7.1 กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา
7.2 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
7.3 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นและ
ประธานสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ
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2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
1. ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และปฏิบัติตนตามข้อตกลงของ
ม.1 (2.3)
สังคม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
และมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565

94

96

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
8.1 กิจกรรมแสงเทียนแสงธรรม
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. โครงการรักเมตตา
4. โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
4.1 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
5.1 กิจกรรมศิลปะมาโชว์
6. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
6.1 กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา
6.2 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6.3 กิจกรรมการเลือกตัง้ ประธานรุ่นและ
ประธานสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

98

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
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พันธกิจที่ 2

พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
(พ.2)
เป้าหมายที่ 4
โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.2 ป.4)
ยุทธศาสตร์ที่ 11 ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.2 ป.4 ย.11)
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ ที่ชัดเจน ม.2 (1)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. โรงเรียนมีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทำ 1. โรงเรียนมีการจัดทำและ
และดำเนินการตามแผนพัฒนา ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
กาจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ การศึกษาของโรงเรียน
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
การศึกษาของโรงเรียน
ม.2 (2.1)
2. ร้อยละของตัวชี้วัดความสำเร็จ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
มี
มี
มี 1. แผนพัฒนาการจัด
1. แผนงานนโยบายและแผน
การศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจำปี
3. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

มี

มี

มี

92

94

96

1. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
2. สรุปแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
จัดการ

1. แผนงานนโยบายและแผน

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

1. แผนงานนโยบายและแผน
1.1 สรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ฝ่ายบริหาร
จัดการ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. จำนวนหน่วยงานในโรงเรียนมี
ระบบการบริหารจัดการตาม
กระบวนการ P-D-C-A

3. เพื่อให้โรงเรียนมีการกำกับ
ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ม.2 (2.2)

1. จำนวนครั้งขัน้ ต่ำต่อปี
การศึกษาของโรงเรียนที่มีการ
กำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่มงุ่ คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2. จำนวนครั้งขัน้ ต่ำต่อ
ปีการศึกษา ที่คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
กำกับติดตามดูแลและขับเคลื่อน
การดำเนินงานของโรงเรียนให้
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
29
29
29 1. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน
ของโรงเรียน
3. รายงานการประชุม
แต่ละฝ่าย
4. วารสารโรงเรียน
5. รายงานประจำปี
8
8
8 1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน
ของโรงเรียน

2

2

2

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 สรุปผลการติดตามงานของแต่ละฝ่าย

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

1. แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานของโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

1. แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร
จัดการ
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4. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา
ม.2 (2.2)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน

2. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
ขึ้นไปในการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

5. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัด
อัตรากำลังบุคลากร
ทรัพยากรทางการศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และดำเนินการตามแผนที่วาง
ไว้ ม.2 (2.3)

1. โรงเรียนมีการจัดและ
ดำเนินการตามแบบจัด
อัตรากำลังบุคลากร
2. โรงเรียนมีการจัดและ
ดำเนินการตามแผนการจัด
ห้องเรียนและห้องประกอบ
การเรียนการสอน

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2563 2564 2565
มี
มี
มี 1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน
ของโรงเรียน
92

94

96

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ทะเบียนประวัตคิ รู

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 สรุปผลการติดตามงานของแต่ละฝ่าย
2. แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
2.1 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์
3. โครงการสายใยรัก
3.1 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปี
การศึกษา
4. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
1. แผนงานนโยบายและแผน
1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
2. แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
2.1 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์
3. โครงการสายใยรัก
3.1 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปี
การศึกษา
4. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
1. แผนงานสรรหาบุคลากร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
จัดการ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
จัดการ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคลากร

1. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

2. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3. โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์
สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษาให้เพียงพอ
4. โรงเรียนมีการจัดและ
ดำเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
6. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
1. ร้อยละของผูป้ กครอง/ชุมชน
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ ระดับดีมากขึ้นไปต่อการ
นักเรียน ม.2 (2.4)
ดำเนินงานของโรงเรียน
2. ร้อยละของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนที่มีความพึงพอใจ
ในระดับดีมากขึน้ ไปต่อผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียน
7. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
1. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความ
บริหารงานด้านการเตรียม
พึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไปใน
ความพร้อมและการบริการที่มี การรับบริการด้านสุขภาพอนามัย
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ
2. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน
พึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไปใน
ม.2 (2.4)
การเตรียมความพร้อมและการ
รับบริการด้านความปลอดภัย
3. ร้อยละของความพึงพอใจใน
ระดับดีมากขึ้นไปในการบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
มี
มี
มี

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานจัดซือ้ จัดจ้าง
2. แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียน
การสอน
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

มี

มี

มี

1. แผนงานแนะแนว

92

94

96

1. แผนงานนโยบายและแผน
1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

92

94

96

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

94

96

98

1. แผนงานนโยบายและแผน
1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อการดำเนินงาน
ของโรงเรียน
1. แผนงานสุขอนามัยและโภชนาการ
2. โครงการส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพ

94

96

98

1. แผนงานจราจรและความปลอดภัย
2. โครงการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
3. โครงการบริการรถโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

94

96

98

1. แผนงานธุรการและประชาสัมพันธ์
2. แผนงานการเงินและบัญชี
3. แผนงานสารบรรณ

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

ฝ่ายบริหาร
จัดการ
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8. เพื่อให้โรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ม.2 (2.5)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละความสำเร็จในการวาง
ระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่าง
ชัดเจนและปฏิบัติได้
2. ร้อยละของบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ
มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือใน
การตรวจ ติดตาม และประเมิน
คุณภาพภายใน ในระดับดีมาก
ขึ้นไป
3. จำนวนมาตรฐานของการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในอยูใ่ น
ระดับยอดเยี่ยม
4. ร้อยละของข้อเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายในที่นำ
ผลไปใช้ปรับปรุง/วางแผน/พัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
5. แผนงานสุขอนามัยและโภชนาการ
6. โครงการบริการรถโรงเรียน
7. แผนงานการบริหารจัดการงานห้องสมุด
ฝ่ายวิชาการ
8. แผนงานการจัดเก็บข้อมูลและการออกเอกสาร
ทางการศึกษา
9. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน

100

100

100

1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

100

100

100

1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

4

4

4

1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน
1.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

100

100

100

1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน
1.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน
ของโรงเรียน
- รายงานการประชุมของ
ทุกฝ่าย
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9. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรโรงเรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ม.2 (3)

5. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจและมั่นใจต่อ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ในระดับดีมากขึน้ ไป
1. โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตร
โรงเรียนทีเ่ น้นคุณภาพของ
นักเรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจในระดับดีมากขึน้
ไปต่อการจัดหลักสูตรโรงเรียนที่
เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวติ จริง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย

3. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

4. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจในระดับดีมากขึน้
ไปต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สง่ เสริมและตอบสนอง
ความต้องการความสามารถความ
ถนัดและความสนใจของนักเรียน

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
92
94
96

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

มี

มี

มี

1. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

92

94

96

1. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

92

94

96

1. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

92

94

96

1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
1.1 กิจกรรมชมรม
2. แผนงานแนะแนว

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
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5. มีแผนงานด้านวิชาการที่เน้น
คุณภาพของนักเรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย
10. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัด 1. ร้อยละของแผนการจัดการ
การศึกษาที่สง่ เสริมให้นกั เรียน เรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการ
พัฒนาตนในประชาคม
เรียนรู้มีการแทรกการจัดการ
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคม
ม.2 (2.3)
อาเซียน
2. ร้อยละของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 –
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษ
11. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัด 1. ร้อยละของแผนการจัดการ
การศึกษาที่สอดคล้องกับการ เรียนรู้ที่มกี ระบวนการเรียน
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การสอนที่เสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
ม.2 (2.3)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
มี
มี
มี

94

96

100

100

100

100

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานของฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. บันทึกการใช้แผนการ การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
จัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
สาระการเรียนรู้
การเรียนรู้
100
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรูก้ ลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
98

100

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

125

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2. ร้อยละของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มกี ารใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
พัฒนาในศตวรรษที่ 21
12. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
1. ร้อยละของครูและบุคลากร
ของครูและบุคลากรทางการ
ทางการศึกษาทีม่ ีจำนวนเพียงพอ
ศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด ในการจัดการเรียนการสอนและ
ประสิทธิผลตามเอกลักษณ์ของ การดำเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียน ม.2 (4 )
2. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีป่ ระพฤติปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
100 100 100

100

100

100

94

96

98

3. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีป่ ระพฤติปฏิบัติ
ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน

94

96

98

4. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความมั่นใจและมี
ความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่

94

96

94

96

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
1. แผนงานสรรหาบุคลากร
ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายบุคลากร

98

1. แผนงานบำรุงรักษาบุคลากร
2. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. แผนงานบำรุงรักษาบุคลากร
2. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. แผนงานบำรุงรักษาบุคลากร

98

1. แผนงานบำรุงรักษาบุคลากร

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายบุคลากร
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6. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
13. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร 1. มีการวางแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
ทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิชาชีพ ม.2 (4)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
100 100 100

มี

มี

มี

2. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีการพัฒนาตนเอง
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ

100

100

100

100

100

100

4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

91

93

95

100

100

100

94

96

98

5. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการอบรม
ศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
6. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมมาขยายผล

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานสรรหาบุคลากร
2. แผนงานบำรุงรักษาบุคลากร

1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
3. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
2.โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
3 โครงการ Read for Life
1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาครูเรียนรู้เทคโนโลยี
1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
1. รายงานการปฏิบัติงาน 1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
และผลการประเมินตนเอง 2. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
3. โครงการพัฒนาครูเรียนรู้เทคโนโลยี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายบุคลากร

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

127

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
7. ร้อยละของครูและบุคลากรที่
นำความรู้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานทีร่ ับผิดชอบ

14. เพื่อให้โรงเรียนมีการวางแผน
และจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้
นักเรียนใฝ่เรียนรู้ด้วยความ
ปลอดภัย ม.2 (5)

1. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อการจัด
สภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อการ
บำรุงรักษาห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร
หอประชุม ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
94
96
98

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายบุคลากร
2. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
3. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กิจกรรมก้าวย่างทางวิถีพ่อหลวงชี้ให้
พอเพียง
3.2 กิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อ
4. โครงการ Read for Life
5. โครงการพัฒนาครูเรียนรู้เทคโนโลยี

94

96

98

1. แผนงานจัดซื้อ จัดจ้าง
2. แผนงานพัสดุ – ครุภัณฑ์
3. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
4. แผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียน
การสอน
ฝ่ายบริหารจัดการ

94

96

98

94

96

98

1. แผนงานจัดซื้อ จัดจ้าง
2. แผนงานพัสดุ – ครุภัณฑ์
3. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
4. แผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียน
การสอน
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียน
การสอน
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4. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อ
การบำรุงรักษาห้องเรียน
ห้องปฏิบัตกิ าร ห้องน้ำ
โรงอาหาร หอประชุม ให้พร้อม
ใช้งานและมีความปลอดภัย
5. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไปต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
94
96
98

94

96

98

นโยบาย/มาตรการ

แผนงานการดำเนินการ
จัดการเรียนการสอน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานจัดซื้อ จัดจ้าง
2. แผนงานพัสดุ – ครุภัณฑ์
3. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
4. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียน
การสอน
ฝ่ายบริหาร
จัดการ

1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
1.1 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
2. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
3. แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
4. โครงการสายใยรัก
4.1 กิจกรรมวันเด็ก
4.2 กิจกรรมดอกรักบาน
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
5.1 กิจกรรมนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ
6. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียน
การสอน
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15. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศและจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ม.2 (6)

1. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจระดับดีมากขึ้นไป
ต่อการจัดทำ ข้อมูล สารสนเทศ
ให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องและ
พร้อมใช้
2. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจระดับดีมากขึ้นไปต่อการ
ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการ
3. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
4. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
5. ร้อยละของผูก้ ี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
บริหารจัดการ
6. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนรู้

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2563 2564 2565
92
94
96 1. รายงานสารสนเทศ
1. แผนงานสารสนเทศ
2. บันทึกการประชุมงาน
1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
สารสนเทศ
3. รายงานประเมินตนเอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

92

94

96

1. แผนงานสารสนเทศ
1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

92

94

96

1. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

92

94

96

1. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

92

94

96

1. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

ฝ่ายบริหาร
จัดการ

92

94

96

1. แผนงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

ฝ่ายบริหาร
จัดการ
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พันธกิจที่ 3
เป้าหมายที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้รับผิดชอบร่วม :

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (พ.3)
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (พ.3 ป.5)
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (พ.3 ป.5 ย.12)
ฝ่ายวิชาการ
-

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
1. ร้อยละของครูที่มกี ารวิเคราะห์ 100 100 100
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน หลักสูตรรายวิชาที่สอดคล้องกับ
การคิดการปฏิบัติจริงและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ัด/
สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ผลการเรียนรู้ ของหลักสูตร
ในการดำเนินชีวิต ม.3 (1)
โรงเรียน และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. ร้อยละของครูที่มกี ารจัด
100 100 100
กระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้
ใช้กระบวนการคิดและได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง
วัตถุประสงค์
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3. ร้อยละของครูทใี่ ช้นวัตกรรม
ทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้
4. จำนวนนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ครูผลิตขึ้น

100

100

100

8

10

12

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการ
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5. ร้อยละของครูที่มกี ารจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
6. ร้อยละของครูที่มีผลการ
ประเมินการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ที่จำเป็นตามหลักสูตรในระดับ
ดีมากขึ้นไป
7. ร้อยละของครูที่จดั กิจกรรมให้
นักเรียนเรียนรู้ โดยเชื่อมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
8. ร้อยละของครูที่มกี าร
ศึกษาวิจยั และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาทีต่ นรับผิดชอบ

9. ร้อยละของครูที่ศึกษา
ผลการวิจัยและนำไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
100 100 100

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ฝ่ายวิชาการ
1. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน

94

96

98

100

100

100

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

100

100

100

100

100

100

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. แผนงานการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 สรุปผลการบันทึกการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. แผนงานการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการใช้ 1. ร้อยละของครูที่มกี ารใช้สื่อ /
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการ
ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
เรียนรู้ ม.3 (2)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

100

100

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

2. ร้อยละของครูที่มีผลประเมิน
94
การใช้สื่อ/สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรูท้ ี่เน้นนักเรียนเป็น
สำคัญในระดับดีมากขึ้นไป
3. ร้อยละของครูที่มกี ารใช้
100
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสวงหาความรูด้ ้วย
ตนเองจากสื่อทีห่ ลากหลาย
4. ร้อยละของครูที่มกี ารนำภูมิ
100
ปัญญาท้องถิ่นไทยมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้

96

98

1. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน

100

100

100

100

100

100

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

5. ร้อยละของครูทใี่ ช้แหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทัง้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง

100

ฝ่ายวิชาการ
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วัตถุประสงค์
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก ม.3 (3)

ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
1. ร้อยละของครูในแต่ละรายวิชา 100 100 100
ที่ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

2. ร้อยละของครูที่มกี ารจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการ
ทำงานเป็นกลุ่ม มีการรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
รวมทัง้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
1. ร้อยละของครูทใี่ ช้เครื่องมือ
การตรวจสอบ และประเมิน และวิธีการวัดและประเมินผล
นักเรียนอย่างเป็นระบบและนำ อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับ
ผลมาพัฒนานักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ม.3 (4)

100

100

100

100

100

100

2. ร้อยละของครูที่มีผลการ
ประเมินการใช้เครื่องมือในการ
วัดผล/ และเกณฑ์การ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/และสาระการ
เรียนรู้ในระดับดีมากขึ้นไป

94

96

98

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. แผนงานการจัดทำข้อสอบและการสอบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน
1. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ร้อยละของครูทใี่ ห้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่นกั เรียนเพื่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ม.3 (5)

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
100 100 100

1. ร้อยละของครูที่มกี าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง
และนำมาพัฒนา ปรับปรุง
การจัดการเรียนการเรียนรู้และ
งานทีร่ ับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

94

96

98

2. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
นิเทศและได้รับข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อนำมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

100

100

100

นโยบาย/มาตรการ

รายงานการประชุม
ระดับชั้น

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
1.1 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. แผนงานการจัดทำข้อสอบและการสอบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน
1. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
1.1 บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน
ฝ่ายบุคลากร
3. แผนงานพัฒนาบุคลากร
4. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. โครงการ Read for life
6. โครงการพัฒนาครูเรียนรู้เทคโนโลยี
1. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน

ฝ่ายวิชาการ
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พันธกิจที่ 4
เป้าหมายที่ 6

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (พ.4)
โรงเรียนมีมาตรฐานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.4 ป.6)
ยุทธศาสตร์ที่ 13 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (พ.4 ป.6 ย.13)
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝ่ายวิชาการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ม.4 (1)

1. ร้อยละของผลการดำเนินงาน
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

2. ร้อยละของผลการดำเนินงาน
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียน

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
94
96
98

94

96

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย
2. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
4. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จาก
เศษวัสดุ
4.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของ
ใช้จากวัสดุ Recycle

98

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียน
การสอน
ฝ่ายวิชาการ

1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย ฝ่ายทรัพยากร
2. โครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก
เพือ่ การเรียน
การสอน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภาย
ในโรงเรียนในระดับดีมากขึ้นไป

4. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียน
ในระดับดีมากขึน้ ไป

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
94
96
98

94

96

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย
2. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
4. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จาก
เศษวัสดุ
4.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของ
ใช้จากวัสดุ Recycle

98

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียน
การสอน
ฝ่ายวิชาการ

1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย ฝ่ายทรัพยากร
2. โครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก
เพือ่ การเรียน
การสอน
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พันธกิจที่ 4
เป้าหมายที่ 6

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (พ.4)
โรงเรียนมีมาตรฐานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ตลอดจนนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.4 ป.6)
ยุทธศาสตร์ที่ 14 ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (พ.4 ป.6 ย.14)
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝ่ายวิชาการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
1. ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนัก
ตระหนัก รู้คุณค่าและมีส่วน รู้คณ
ุ ค่าของพลังงานและ
ร่วมในการอนุรกั ษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมในระดับดีมากขึ้นไป
สิ่งแวดล้อม ม.4 (2)

2. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ส่วนร่วมในโครงการอนุรกั ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ดีมากขึ้นไป

ระดับความสำเร็จ
แต่ละปีการศึกษา
2563 2564 2565
94
96
98

94

96

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย
2. โครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก
3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จากเศษ
วัสดุ
5.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของ
ใช้จากวัสดุ Recycle
1. โครงการรู้รักษ์ร่วมใจ ประหยัดไฟเพื่อโลกสวย
2. โครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก
3. โครงการอนุรักษ์พลังงงานและสิ่งแวดล้อม
4. โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จากเศษ
วัสดุ
5.2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของ
ใช้จากวัสดุ Recycle

98

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียน
การสอน
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียน
การสอน
ฝ่ายวิชาการ
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4.2 งบประมาณ
ตารางงบประมาณ ฝ่ายบริหารจัดการ
ประกอบด้วย 8 แผนงาน 3 โครงการ 8 กิจกรรม ดังนี้
งบประมาณรายปี (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2563
797,580
932,610
36,435
83,790
77,805
15,000
52,500
669,065
636,090
2,000
3,885
3,885

1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานธุรการและประชาสัมพันธ์
3. แผนงานนโยบายและแผน
4. แผนงานการเงินและบัญชี
5. แผนงานสารบรรณ
6. แผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7. แผนงานสุขอนามัยและโภชนาการ
7.1. โครงการส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพ
1) กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
2) กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก
3) กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
4) กิจกรรมฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก
(DT) และหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (OPV)
5) กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย
25,515
6) กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข
5,000
8. แผนงานจราจรและความปลอดภัย
358,680
8.1 โครงการบริการรถโรงเรียน
4,000
8.2 โครงการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
44,310
1) กิจกรรมการฝึกซ้อมหนีไฟ
35,700
2) กิจกรรมการใช้เครือ่ งดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันและ
8,610
การปิดวาล์วถังแก๊สหุงต้ม
รวมงบประมาณ
3,792,460
รวม 3 ปี

2564
837,459
979,241
38,257
87,980
81,696
15,750
55,125
702,420
667,895
2,000
4,080
4,080

2565
879,332
1,028,203
40,170
92,379
85,781
16,538
57,881
737,644
701,290
2,000
4,274
4,274

26,791
5,250
376,614
4,000
46,526
37,485
9,041

28,130
5,513
395,445
4,000
58,852
39,359
9,493

3,981,690
11,756,900

3,982,750
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ตารางงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ
ประกอบด้วย 9 แผนงาน 13 โครงการ 49 กิจกรรม ดังนี้
งบประมาณรายปี (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
2. แผนงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
2.1 โครงการสนุกกับภาษา
1) กิจกรรม Singing Contest
2) กิจกรรม Word Search
2.2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
1) กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา
2) กิจกรรมรักษ์รพี
3) กิจกรรมการเลือกตั้งประธานรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4) กิจกรรมการเลือกตั้งประธานรุ่นและประธานสีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
1) กิจกรรม Design Contest
2) กิจกรรม Creator Contest
2.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
1) กิจกรรมแสงเทียนแสงธรรม
2) กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรมความรัก 3
สถาบัน
2.5 โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1) กิจกรรม Science Show
2) กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
3) กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

2563

2564

2565

8,300
1,176,500
3,300
1,700
1,600
10,300
6,900
1,300
1,050

8,800
1,235,400
3,500
1,800
1,700
10,900
7,300
1,400
1,100

9,300
1,297,200
3,700
1,900
1,800
11,600
7,700
1,500
1,200

1,050

1,100

1,200

7,400
3,700
3,700
93,800
83,100

7,800
3,900
3,900
98,500
87,300

8,200
4,100
4,100
103,600
91,700

10,700

11,200

11,900

15,400
2,100
4,800
8,500

16,200
2,200
5,000
9,000

17,100
2,300
5,300
9,500
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งบประมาณรายปี (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬา
1) กิจกรรมยิ้มสวยฟันใส
2) กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล
3) กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา
4) กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือก
5) กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล
6) กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
7) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2.7 โครงการคณิตคิดสร้างสรรค์
1) กิจกรรมคณิตคิดเพลง
2) กิจกรรมคณิตศิลป์ด้วยเทคโนโลยี
2.8 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
1) กิจกรรมคณิตคิดเร็ว
2) กิจกรรมการแข่งขัน Love Dictionary
3) กิจกรรมการประกวดคัดลายมือและเขียนพู่กันจีน
4) กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
5) กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee
6) กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ 8 กลุม่ สาระการ
เรียนรู้
7) กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
8) กิจกรรม ASEAN NEWS
9) กิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้
2.9 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1) กิจกรรมสาธิต ฉลาดคิด ประดิษฐ์ใช้จากเศษวัสดุ
2) กิจกรรมพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยเศรษฐกิจพอเพียง

2563

2564

2565

20,700
4,100
3,400
2,700
3,400
3,700
1,400
2,000
6,300
4,200
2,100
7,889,500
7,700
3,100
3,100
3,100
3,000

21,800
4,200
3,600
2,900
3,600
3,900
1,500
2,100
6,700
4,400
2,300
8,284,000
8,100
3,300
3,300
3,300
3,200

23,100
4,500
3,800
3,100
3,800
4,100
1,600
2,200
7,100
4,600
2,500
8,698,300
8,500
3,500
3,500
3,500
3,400

7,745,800

8,125,800

8,532,000

115,500
4,200
4,000
35,200

128,400
4,400
4,200
37,000

134,900
4,600
4,400
39,400

4,500
3,600

4,800
3,800

5,100
4,000
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งบประมาณรายปี (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2563

3) กิจกรรมคณิตกับความพอเพียง
7,200
4) กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
2,800
“ทำอย่างไรให้พอเพียง”
5) กิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ
4,800
6) กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
10,000
7) กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ
2,300
Recycle
2.10 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
34,300
1) กิจกรรมออกแบบสัญลักษณ์ “เด็กไทยสดใสห่างไกลยา
7,300
เสพติด”
2) กิจกรรมการแข่งขันระบายสี “ประชาธิปไตยในรั้ว เซนต์
9,000
โยฯ”
3) กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “คริสตสมภพ”
9,000
4) กิจกรรมศิลปะมาโชว์
9,000
2.11 โครงการรักษ์ภาษา
47,500
1) กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่
21,500
2) กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
26,000
2.12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบการศึกษา
60,900
ระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)
3. แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชาคำสอนคริสต์ศาสนา
30,500
4. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน
6,500
5. แผนงานการจัดทำข้อสอบและการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
996,800
ทางการเรียน
6.แผนงานการจัดเก็บข้อมูลและการออกเอกสารทางการศึกษา 1,021,200
7. แผนงานการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
6,500

2564

2565

7,600

8,000

3,000

3,200

5,100
10,500

5,400
11,000

2,500

2,700

36,100

38,000

7,600

8,000

9,500

10,000

9,500
9,500
49,900
22,700
27,200

10,000
10,000
52,400
23,800
28,600

64,000

67,200

32,100
6,900

33,700
7,300

1,046,700

1,099,000

1,072,300
6,900

1,126,000
7,300
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
8. แผนงานการบริหารจัดการงานห้องสมุด
8.1 โครงการเซนต์โยฯ สร้างเสริมศิษย์รักเป็นนักอ่าน
1) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
2) กิจกรรมแนะนำห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
3) กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกวัน บันทึกทุกคน
4) กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชน
5) กิจกรรมสนุกขำๆกับปริศนาคำทาย
รวมงบประมาณ
รวม 3 ปี

งบประมาณรายปี (บาท)
2563
2564
2565
548,300
575,800
604,600
91,600
12,200
2,200
71,500

96,200
12,700
2,400
75,000

101,400
13,400
2,600
79,000

3,500

3,700

3,900

2,200
12,110,800

2,400
2,500
12,717,500 13,355,500
38,183,800

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

143

ตารางงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร
ประกอบด้วย 3 แผนงาน 4 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานสรรหาบุคลากร
2. แผนงานพัฒนาบุคลากร
2.1. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา
2.2 โครงการ Read for Life
2.3. โครงการพัฒนาครูเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
2.4. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมและสร้าง
กระบวนการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) กิจกรรมก้าวย่าง ทางวิถี พ่อหลวงชี้ให้พอเพียง
2) กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ
3) กิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย
3. แผนงานบำรุงรักษาบุคลากร
รวมงบประมาณ
รวม 3 ปี

งบประมาณรายปี (บาท)
2563
2564
2565
6,100
6,400
6,700
1,090,800 1,145,300 1,202,300
3,192,000
5,600
383,200

3,351,600
5,900
402,400

3,519,100
6,200
422,400

49,900
5,800
5,800
38,300
4,344,300
9,071,900

52,400
55,000
6,100
6,400
6,100
6,400
40,200
42,200
4,561,500 4,789,500
9,525,500 10,001,200
28,598,600
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ตารางงบประมาณ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ประกอบด้วย 5 แผนงาน 12 โครงการ 46 กิจกรรม ดังนี้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานกิจกรรมนักเรียน
1.1 โครงการกตัญญุตา
1) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
3) กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน
4) กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
5) กิจกรรมวันรำลึกพระคุณมารดา
6) กิจกรรมวันรำลึกพระคุณบิดา
7) กิจกรรมวันไหว้ครู
8) กิจกรรมรำลึกพระคุณครู
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
1) กิจกรรมดอกลิสเกม
2) กิจกรรมสภานักเรียน
1.3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
1) กิจกรรมวันลอยกระทง
2) กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง
3) กิจกรรมอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย
1.4 โครงการรักษ์สุขภาพ
1) กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
2) กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
3) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
4) กิจกรรมวันเอดส์โลก

งบประมาณรายปี (บาท)
2563
2564
2565
6,004,200 6,290,100 6,604,500
65,600
68,900
72,400
6,300
6,600
6,900
8,000
8,400
8,800
11,900
12,500
13,200
13,500
14,100
14,800
7,800
8,200
8,600
7,800
8,200
8,600
8,500
9,000
9,500
1,800
1,900
2,000
1,748,700 1,832,000 1,926,500
1,743,000 1,826,000 1,920,000
5,700
6,000
6,500
16,300
17,200
18,100
9,000
9,500
10,000
600
700
800
6,700
7,000
7,300
12,800
13,500
14,200
2,000
2,100
2,200
3,600
3,800
4,000
3,600
3,800
4,000
3,600
3,800
4,000
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.5 โครงการรักเมตตา
1) กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ
2) กิจกรรมเนตรนารีรับน้อง
2. แผนงานปกครอง
2.1 โครงการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
1) กิจกรรมปฐมนิเทศ
2) กิจกรรมเจริญสมาธิ เกิดสติ จิตสงบ
2.2 โครงการเซนต์โยฯเมืองคนดี
1) กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
2) กิจกรรมสรรหาเด็กดีมีน้ำใจ ประพฤติดีมีวินัย
3) กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า
2.3. โครงการสานสัมพันธ์
1) กิจกรรมก้าวต่อไป (ม.3)
2) กิจกรรมปัจฉิม (ม.6)
3. แผนงานแนะแนว
3.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว
1) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
2) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรีศรีเซนต์โยฯ
3) กิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียน
4) กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5) กิจกรรมแนะแนวสัญจร
6) กิจกรรมสัมผัสรอบรั้วสถาบันอุดมศึกษา
7) กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
4. แผนงานสัมพันธ์ชุมชุน
4.1 โครงการสายใยรัก
1) กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา
2) กิจกรรมวันดอกรักบาน
3) กิจกรรมวันเด็ก

งบประมาณรายปี (บาท)
2563
2564
2565
1,681,700 1,761,800 1,849,900
1,680,000 1,760,000 1,848,000
1,700
1,800
1900
3,600
3,800
4,000
62,550
65,600
68,900
61,750
64,700
67,900
800
900
1,000
86,400
90,500
95,050
82,200
86,100
90,400
2,950
3,100
3,300
1,250
1,300
1,350
1,564,000 1,640,000 1,720,000
782,000
820,000
860,000
782,000
820,000
860,000
19,750
20,700
22,000
115,100
128,600
136,800
9,900
10,400
10,900
14,600
15,300
16,000
14,800
15,500
16,200
7,350
7,700
8,000
10,500
11,000
11,500
40,100
50,000
60,000
12,900
13,500
14,200
83,500
87,500
92,000
960,100 1,008,200 1,058,500
187,400
196,800
206,500
758,500
796,400
836,000
14,200
15,000
16,000
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งบประมาณรายปี (บาท)
2563
2564
2565
90,300
94,900
99,600
703,500
739,000
776,300
672,000
705,600
740,800
7,700
8,100
8,500
2,800
3,000
3,200
2,900
3,100
3,300
6,500
6,900
7,500
2,800
3,000
3,200
5,500
5,800
6,100
3,300
3,500
3,700
47,300
49,700
52,500
31,500
33,100
35,000
15,800
16,600
17,500
11,827,150 12,419,100 14,611,250
38,857,500

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5. แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
5.1 โครงการอภิบาล
1) กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ
2) กิจกรรมยุวธรรมทูต
3) กิจกรรมสายประคำศักดิ์สิทธิ์
4) กิจกรรมยุววินเซนต์ เดอ ปอล
5) กิจกรรมศาสนสัมพันธ์...ในรั้วเซนต์โยฯ
6) กิจกรรมยุวเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
7) กิจกรรม วาย.ซี.เอส.
8) กิจกรรมพลมารีย์
5.2 โครงการแพร่ธรรม
1) กิจกรรมกระแสเรียก
2) กิจกรรมวันพระคัมภีร์
รวมงบประมาณ
รวม 3 ปี
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ตารางงบประมาณ ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 3 แผนงาน 4 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้
งบประมาณรายปี (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2563

1. แผนงานจัดซื้อ จัดจ้าง
2. แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
3. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.1 โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
3.2 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1) กิจกรรมแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
2) กิจกรรมแยก พับ เก็บ ลดขยะเพื่อโลกสวย
3) กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
3.3 โครงการรู้รักษ์ ร่วมใจ ประหยัดไฟ เพื่อโลกสวย
3.4 โครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก
รวมงบประมาณ
รวม 3 ปี

2564

2565

5,800
6,100
6,400
5,800
6,100
6,400
43,500,000 45,675,000 47,958,750
5,200
5,500
5,800
30,100
31,650
33,250
19,845
20,850
21,900
3,745
3,950
4,150
6,510
6,850
7,200
6,200
6,500
6,850
94,100
98,800
103,750
43,647,200 45,829,650 48,121,200
137,598,050
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ตารางงบประมาณ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้
งบประมาณรายปี (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน
2. แผนงานสารสนเทศ
รวมงบประมาณ

2563

2564

2565

98,000
6,800
104,800

102,000
7,140
109,140

107,145
7,497
114,642

รวม 3 ปี

328,582

รวมงบประมาณของฝ่ายต่างๆ
งบประมาณรายปี (บาท)

รายชื่อฝ่าย

2563

1. ฝ่ายบริหารจัดการ
2. ฝ่ายวิชาการ
3. ฝ่ายบุคลากร
4. ฝ่ายกิจการนักเรียน
5. ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
6. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รวมงบประมาณ

รวม 3 ปี

2564

2565

3,792,460

3,981,690

3,982,750

12,110,800
9,071,900
11,827,150
43,647,200
104,800
80,554,310

12,717,500
9,525,500
12,419,100
45,829,650
109,140
84,582,580

13,355,500
10,001,200
14,611,250
48,121,200
114,642
90,186,542

255,323,432
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ส่วนที่ 5 แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
1. หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงาน
1. สำนักงานเขตบางรัก
2. สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สีพ่ ระยา
3. สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ
สถาบันอุดมศึกษา
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น
5. Japan Tokyo International Schoolประเทศญี่ปุ่น
6. Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
2. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
เขตบางรัก
- อารามคาร์แมล
- โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
- โบสถ์อังกฤษคริสตจักรไคร้สตเชิช
- ชุมชนคอนแวนต์หรือนิคมเทเรซา
- วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
- โรงพยาบาลเลิดสิน
- ป่าช้าฝรั่ง
- อาสนวิหารอัสสัมชัญ
- ศุลกสถาน ( สถานีตำรวจดับเพลิงบางรัก )
- มัสยิดฮารูณ
- วัดสวนพลู
- ไปรษณีย์กลาง
- วัดหัวลำโพง
- วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
- พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
- พิพิธภัณฑ์หินแปลก
- ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ (Neilson Hays Library)
- สถานทูตฝรั่งเศสและโปรตุเกส
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เขตปทุมวัน
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
- สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4
- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี
- สถานเสาวภา
- สวนงู สภากาชาดไทย
- สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
- ศาลท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
- สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)
- พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ
- วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
- วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
- หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เขตสาทร
- วัดเซนต์หลุยส์
- โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
- วัดยานนาวา
- วัดดอน
- หอการค้าไทยจีน
- สะพานปลากรุงเทพ
- บ้านซอยสวนพลู
- บ้านเก่าริมถนนสาทร 6

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

151

ส่วนที่ 6
การกำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
การดำเนิ น งานจั ด ทำแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ มุ่ งเน้ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

6.1 บุคลกรภายในโรงเรียน
6.1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) วิเคราะห์ ศึก ษานโยบาย ยุท ธศาสตร์การจัดการศึ กษาของชาติ และสภาพความต้ องการของ
ท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความต้องการจำเป็น อย่างเป็นระบบ นำมากำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายและความสำเร็จของโรงเรียนร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
3) แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการ คณะทำงาน และมอบหมายหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดำเนิ น งานตาม
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของ
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน
4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ระยะ 3 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี
5) ร่วมประชุ ม ปฏิบั ติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดทำแผนพั ฒ นาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ระยะ 3 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี
6) สนับสนุน อำนวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ระยะ 3 ปี) และแผนปฏิบัติ
การประจำปี
7) ตรวจสอบ กำกั บ ติ ด ตาม กระบวนการจั ด ทำแผน รวมทั้ งจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ระยะ 3 ปี) และแผนปฏิบัติ
การประจำปี
8) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ระยะ 3 ปี) ต่อไป
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6.1.2 คณะเซอร์ผู้ร่วมบริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู
มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ผลงาน
ดีเด่นของนักเรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความต้องการจำเป็น
นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง/ชุมชนและนักเรียน
2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปัญ หาความต้องการ
จำเป็น กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความสำเร็จของโรงเรียน ร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยงข้อง
ทุกฝ่าย รวมทั้งกำหนดเป้าหมาย/ความสำเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ
3) ดำเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สรุปรวบรวมรายงาน และประเมิน ผลแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน (ระยะ 3 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี

6.2 บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
6.2.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้ปกครอง ท้องถิ่นชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การสนับสนุนจาก
ชุมชน คุณภาพนักเรียน และการศึกษาต่อ
2) ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนของโรงเรียน
6.2.2 ผู้ปกครอง นักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้ปกครองและนักเรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการศึกษาต่อ
2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความสำเร็จของโรงเรียนกับ
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3) ให้ การสนั บ สนุ น การใช้ งบประมาณและทรัพ ยากร เพื่ อใช้ต ามแผนพั ฒ นาการจัดการศึ กษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจำปี
4) ร่วมนำเสนอสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสู่
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีต่อไป
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6.2.3 หน่วยงาน องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) นำเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการศึกษาต่อ
2) ร่วมจัดทำแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (ระยะ 3 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี
4) เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจำปี
5) ร่ ว มนำเสนอและสะท้ อ นผลจากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาสู่
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีต่อไป
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ส่วนที่ 7 การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม รู้คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปญ
ั ญาไทย รวมทัง้ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
(พ.1 ป.1 ย.1)
เป้าหมาย
1. นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ที่ดีงาม (พ.1 ป.1)

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
1. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัตติ นเป็น
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม พลเมืองดีของชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูน
ที่ดีงาม ม.1 (2.1-2.2)
พระมหากษัตริย์ (2.1)
2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัตติ รงตามความ
เป็นจริงทัง้ ต่อตนเองและผู้อื่น
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์
: ซื่อสัตย์สุจริต อัตลักษณ์ : ซื่อตรง) (2.1)
3. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัตติ ามระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม (2.1)
4. ร้อยละของนักเรียนที่ตง้ั ใจเพียรพยายาม
ในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
(2.1)
5. ร้อยละของเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรูจ้ ากแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้ง
สื่อต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียนและ
นำไปใช้ในชีวติ ประจำวัน (2.1)

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

6. ร้อยละของนักเรียนที่ดำเนินชีวิตอย่าง
แบบประเมินกิจกรรม
พอเพียง(คุณลักษณะอันพึงประสงค์
: อยู่อย่างพอเพียง อัตลักษณ์ : เรียบง่าย)
(2.1)
7. ร้อยละของนักเรียนที่ตง้ั ใจรับผิดชอบ และ แบบประเมินกิจกรรม
เพียรพยายามเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : มุง่ มั่นในการ
ทำงาน อัตลักษณ์ :การงาน) (2.1)

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
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เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการและเครื่องมือ
8.ร้อยละของนักเรียนที่ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า แบบประเมินกิจกรรม
ชื่นชม ภูมิปัญญาไทยขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (2.2)
9.ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการ
แบบประเมินกิจกรรม
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปญ
ั ญาไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย (2.2)
10.ร้อยละของนักเรียนที่ช่วยเหลือผู้อื่นและ แบบประเมินกิจกรรม
ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์
: มีจิตสาธารณะ
อัตลักษณ์ : รัก เมตตา
เอกลักษณ์ของโรงเรียน : รักเมตตา สละตน
เพื่อผู้อื่น) (2.1)
11. ร้อยละของนักเรียนที่มีความกตัญญู
แบบประเมินกิจกรรม
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
(อัตลักษณ์: รู้คุณ) (2.1)

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (พ.1 ป.2 ย.2)
เป้าหมาย
2. นักเรียนมีความสามารถ
ทางวิชาการ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
ยกระดับนักเรียนสู่ความ
เป็นสากล (พ.1 ป.2)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการอ่านและ
เขียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ม.1 (1.1)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้าน
การอ่านอย่างเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับ
ดีมากขึ้นไป
2.ร้อ ยละของนั ก เรีย นมี ค วามสามารถด้ า น
การเขี ย นอย่ า งเหมาะสมตามระดั บ ชั้ น ใน
ระดับดีมากขึ้นไป
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
1. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้าน
มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อสารภาษาไทยอย่างเหมาะสมตาม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับชั้นในระดับดีมากขึ้นไป
เหมาะสมตามระดับชั้น
2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้าน
ม.1 (1.1)
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับดีมาก ขึ้นไป
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
1.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการ
มีความสามารถใน การคิ ด คิ ด คำนวณอย่างเหมาะสมตามระดั บ ชั้ น ใน
คำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ระดับดีมากขึ้นไป
ม.1 (1.1)

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ (พ.1 ป.2 ย.3)
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยให้เหตุผลที่
เหมาะสมได้ ม.1 (1.2)
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ม.1 (1.2)
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ ม.1 (1.2)
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการนำเสนอ
รูปแบบ วิธีแก้ปญ
ั หาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้ ม.1 (1.2)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้
เหตุผลที่เหมาะสมได้

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถกำหนด
เป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การนำเสนอรูปแบบ วิธีแก้ปัญหาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (พ.1 ป.2 ย.4)
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
ม.1 (1.3)
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/
นวัตกรรมทั้งเดีย่ วหรือกลุ่ม
ม.1 (1.3)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

1. ร้อยละของนักเรียนมีผลงาน/ ชิ้นงานที่
เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ นวัตกรรม
ทั้งเดี่ยวหรือกลุ่มอย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปี
การศึกษา
2. จำนวนนวัตกรรมที่นกั เรียนประยุกต์ใช้
และนำไปเผยแพร่

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พ.1 ป.2 ย.5)
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้และ
นำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง
ม.1 (1.4)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสาร/สืบค้นและประมวลผลข้อมูล
ได้
2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนำเสนอ
ข้อมูลหรือสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถเลือกรับและ
ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนานักเรียนให้มีความรูแ้ ละทักษะที่จำเป็นและมีคุณลักษณะอันพึงประงค์ตามหลักสูตรและยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล (พ.1 ป.2 ย.6)
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผล
การประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ม.1 (1.5)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร
ระดับดีมากขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการคิด
ระดับดีมากขึ้นไป
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ระดับดีมากขึ้นไป
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวิตระดับดีมากขึ้นไป
5. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีระดับดีมากขึ้นไป
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
มีผลการประเมินการอ่าน
ผลการประเมินการอ่านในระดับดีมากขึ้นไป
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการ
เป็นไปตามเกณฑ์ ม.1 (1.5) คิดวิเคราะห์ในระดับดีมากขึ้นไป
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
การขียนสื่อความในระดับดีมากขึ้นไป

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
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เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร (1.5)
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลการประเมินความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล ม.1 (1.5)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตาม
หลักสูตร
1. ร้อยละของนักเรียนระดับ ชัน้ ป.6 ที่เข้า
รับการประเมินมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ CEFR ที่
ระดับ A2 ขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่เข้ารับ
การประเมินมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานของ CEFR ที่ระดับ A2 ขึ้นไป
3. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่เข้ารับ
การประเมินมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานของ CEFR ที่ระดับ B1 ขึ้นไป

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นหรือมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย (พ.1 ป.2 ย.7)
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์ างการ
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนเป็นไป เรียนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ ม.1 (1.5)
ที่ได้ระดับ 3 ขึน้ ไป
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่
2.75 ขึ้นไป
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผล 1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
เกณฑ์ ม.1 (1.5)
พื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
2. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
3. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพ (พ.1 ป.2 ย.8)
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะพร้อมทีจ่ ะศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ม.1 (1.6)

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการวางแผนการทำงาน
อย่างเป็นระบบ สามารถ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
ม.1 (1.6)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. ร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มกี ารวางแผนการ
ทำงานและดำเนินงานตามขั้นตอนทีก่ ำหนด
2. ร้อยละของนักเรียนที่มกี ารตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขการทำงานจนบรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายทีก่ ำหนด
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีการปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง
1. ร้อยละของนักเรียนมีทกั ษะและผลงานด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตาม
จินตนาการ

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะและผลงานด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการตามจินตนาการ
ม.1 (1.6)
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้สึกทีด่ ีต่อ
รู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพสุจริต ม.1 (1.6) อาชีพสุจริต

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 9

ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆและรักษาอารมณ์ สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ (พ.1 ป.3 ย.9)

เป้าหมาย
3. นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีความสุข (พ.1 ป.3)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ม.1 (2.4)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนทีร่ ู้จักดูแลตนเองให้มี
สุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน

2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
1. ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการทาง
น้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพ ร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดย
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ม.1 เปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับอายุตามเกณฑ์
(2.4)
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข
2. ร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
1. ร้อยละของนักเรียนมีสภาวะทางอารมณ์
สภาวะทางอารมณ์ และ
และสุขภาพจิตดี
สุขภาพจิตดีและเห็นคุณค่าใน 2. ร้อยละของนักเรียนรู้จกั ตนเองภูมิใจใน
ตัวเอง มีความมัน่ ใจ กล้า
ตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง
แสดงออกอย่างเหมาะสม
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความมั่นคงทาง
ม.1 (2.4)
อารมณ์มีความมั่นใจในตนเองและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม

วิธีการและเครื่องมือ
ระยะเวลา
แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา
แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริหารจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา
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เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้ ัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ ม.1 (2.4)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนรู้เท่าทันและสามารถ
ปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดสิง่ มอมเมาและ
อบายมุขต่างๆ
2. ร้อยละของนักเรียนรู้จกั วิธีปอ้ งกัน
อุบัติเหตุ ป้องกันโรคป้องกันภัยต่างๆ และ
เหตุความรุนแรง รวมทั้งปัญหาทางเพศ
3. ร้อยละของนักเรียนรู้และมีวธิ ีป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหงรังแก
4. ร้อยละของนักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทำสิง่ ที่ไม่ถกู ต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟังเหตุผล รู้จักการปรองดอง ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (พ.1 ป.3 ย.10)
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ม.1 (2.3)
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ม.1 (2.3)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มกี ารสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นได้ดี
2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัตติ นต่อผู้อื่น
อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
1. ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงของสังคม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีและมีมนุษย
สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

166

ยุทธศาสตร์ที่ 11 ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.2 ป.4 ย.11)
เป้าหมาย
4. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลและการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พร้อมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ (พ.1 ป.4)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่
ชัดเจน ม.2 (1)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้น
สังกัด รวมทัง้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
2. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทำ 1. โรงเรียนมีการจัดทำและดำเนินการตาม
และดำเนินการตามแผนพัฒนา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่ง
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ร้อยละของตัวชี้วัดความสำเร็จใน
การศึกษาของโรงเรียน ม.2 (2.1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีบ่ รรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
3. จำนวนหน่วยงานในโรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการตามกระบวนการ P-D-C-A
3. เพื่อให้โรงเรียนมีการกำกับ 1. จำนวนครั้งขัน้ ต่ำต่อปีการศึกษาของ
ติดตาม ประเมินผลการบริหาร โรงเรียนที่มกี ารกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการจัดการศึกษา ม.2 (2.2) ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน
2. จำนวนครั้งขัน้ ต่ำต่อปีการศึกษาที่
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การกำกับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย

วิธีการและเครื่องมือ
ระยะเวลา
แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริหารจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริหารจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริหารจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริหารจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริหารจัดการ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
การศึกษา ม.2 (2.2)
มาตรฐาน

5. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัด
อัตรากำลังบุคลากรทรัพยากร
ทางการศึกษา ระบบช่วยเหลือ
นักเรียนและดำเนินการตาม
แผนที่วางไว้ ม.2 (2.3)

6. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ม.2 (2.4)

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

2. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึง
แบบประเมินกิจกรรม
พอใจในระดับดีมาก ขึ้นไปในการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
1. โรงเรียนมีการจัดและดำเนินการตามแบบ แบบประเมินกิจกรรม
จัดอัตรากำลังบุคลากร
2. โรงเรียนมีการจัดและดำเนินการตาม
แบบประเมินกิจกรรม
แผนการจัดห้องเรียนและห้องประกอบ
การเรียนการสอน

ตลอดปีการศึกษา

3. โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อ
ต่อการจัดการศึกษาให้เพียงพอ
4. โรงเรียนมีการจัดและดำเนินการตามระบบ
ดูช่วยเหลือนักเรียน
1. ร้อยละของผู้ปกครอง/ชุมชนและนักเรียนมี
ความพึ ง พอใจในระดั บ ดี ม ากขึ้ น ไปต่ อ การ
ดำเนินงานของโรงเรียน
2. ร้อยละของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่
มี ค วามพึ งพอใจในระดั บ ดี ม ากขึ้ น ไปต่ อ การ
ดำเนินงานของโรงเรียน

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร

ตลอดปีการศึกษา

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริหารจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริหารจัดการ
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7. เพื่ อ ให้ โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารงาน
ด้ านการเตรีย มความพร้อ มและการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน ม.2 (2.4)

8. เพื่อให้โรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.2 (2.5)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมากขึน้ ไปในการรับบริการด้าน
สุขภาพอนามัย
2. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมากขึน้ ไปในการเตรียมความ
พร้อมและการรับบริการด้านความ
ปลอดภัย
3. ร้อยละของความพึงพอใจในระดับดีมาก
ขึ้นไปในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริหารจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

1. ร้อยละความสำเร็จในการวางระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอน
อย่างชัดเจนและปฏิบัติได้
2. ร้อยละของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็น
ความสำคัญ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือใน
การตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายใน
ในระดับดีมากขึ้นไป
3. จำนวนมาตรฐานของการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4. ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายในที่นำผลไปใช้
ปรับปรุง/วางแผน/พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
และมั่นใจต่อระบบการประกันคุณภาพ
ภายในในระดับดีมากขึ้นไป

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ
ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ
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9. เพื่อให้โรงเรียนมีการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียน
รอบด้านตามหลักสูตรโรงเรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม ม.2 (3)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. โรงเรียนมีความการจัดทำหลักสูตร
โรงเรียนเน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวติ จริง ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก ขึ้นไปต่อการจัดหลักสูตร
โรงเรียนทีเ่ น้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวติ ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
3. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมีความพึงพอใจ
ในระดับมากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
4. ร้อยละของผูท้ ี่เกีย่ วข้องมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมากขึน้ ไปต่อการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทีส่ ่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการความสามารถความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียน
5. มีแผนงานด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของนักเรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

10. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษา
ที่ส่งเสริมให้นกั เรียนพัฒนาตนใน
ประชาคมอาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ม.2 (2.3)

1. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรูข้ อง
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มกี ารแทรกการ
จัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับประชาคม
อาเซียน
2. ร้อยละของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ
11. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษา 1. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่มี
กระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 ม.2 (2.3)
2. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่มี
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
พัฒนาในศตวรรษที่ 21
12. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของครู
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
และบุคลากรทางการศึกษา มี
ศึกษาที่มจี ำนวนเพียงพอในการจัดการ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม เรียนการสอนและการดำเนินงานของ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ม.2 (4 SJC) โรงเรียน

วิธีการและเครื่องมือ

ระยะเวลา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร
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13. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ม.2 (4)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ประพฤติปฏิบัติตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบุคลากร

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร

4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความมั่นใจและมีความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่
6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มีการพัฒนาตน เองให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษานำ
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาขยายผล
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบ
14. เพื่อให้โรงเรียนมีการวางแผนและจัด 1. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการ ระดับดีมากขึ้นไปต่อการจัดสภาพ
จัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน
ด้วยความปลอดภัย ม.2 (5)
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมากขึ้นไปต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมากขึ้นไปต่อการบำรุงรักษาห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม
ให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ
4. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมากขึ้นไปต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีทางการศึกษาในห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ให้พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัย
5. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมากขึ้นไปต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

วิธีการและเครื่องมือ

ระยะเวลา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบุคลากร

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
ฝ่ายบริหารจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
ฝ่ายบริหารจัดการ
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15. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ม.2 (6)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ระดับดีมากขึ้นไปต่อการจัดทำ ข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องและ
พร้อมใช้
2. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ระดับดีมากขึ้นไปต่อการให้บริการด้าน
ข้อมูลต่างๆ เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการ
3. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
4. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
5. ร้อยละของผูก้ ี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในบริหารจัดการ
6. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริการจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริการจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริการจัดการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายบริการจัดการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (พ.3 ป.5 ย.12)
เป้าหมาย
5. ครูมกี ระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียน
เป็นสำคัญ
(พ.3 ป.5)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้
ผ่ า นกระบวน การคิ ด การปฏิ บั ติ จ ริ ง
และสามารถนำไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ดำเนินชีวิต ม.3 (1)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์หลักสูตร
รายวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรโรงเรียน
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของครูที่มกี ารจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้นกั เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและ
ได้ลงมือปฏิบัตจิ ริง
3. ร้อยละของครูทใี่ ช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาในการจัดการเรียนรู้
4. จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ครูผลิต
ขึ้น
5. ร้ อ ยละของครู ที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
6. ร้ อ ยละของครู ที่ มี ผ ลการประเมิ น การ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรในระดับดีมาก
ขึ้นไป
7. ร้อยละของครูที่จดั กิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้ โดยเชื่อมโยง บูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ พร้อมทั้ง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
8. ร้อยละของครูที่มกี ารศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาที่ตน
รับผิดชอบ
9. ร้อยละของครูที่ศึกษาผลการวิจัยและ
นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อ
1. ร้อยละของครูที่มกี ารใช้สื่อ /สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้น
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ม.3 (2)
นักเรียนเป็นสำคัญ

2. ร้อยละของครูที่มีผลประเมินการใช้สื่อ/สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
สำคัญในระดับดีมากขึ้นไป

3. ร้อยละของครูที่มกี ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรูแ้ ละเปิด
โอกาสให้นกั เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อทีห่ ลากหลาย
4. ร้อยละของครูที่มกี ารนำภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นไทยมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้
5. ร้อยละของครูทใี่ ช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการ 1. ร้อยละของครูในแต่ละรายวิชาที่ให้
ชั้นเรียนเชิงบวก ม.3 (3)
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียน

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
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เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

4. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบ
และประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนานักเรียน ม.3 (4)

5. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ขอ้ มูลป้อนกลับ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ม.3 (5)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการและเครื่องมือ

ระยะเวลา

2.ร้อยละของครูที่มกี ารจัดกิจกรรมการ
แบบประเมินกิจกรรม
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นกลุ่ม มีการรับ
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมทั้ง
สามารถเรียนรูร้ ว่ มกันอย่างมีความสุข
1. ร้อยละของครูทีใช้เครื่องมือและวิธีการ
แบบประเมินกิจกรรม
วัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
เหมาะกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ร้อยละของครูที่มีผลการประเมินการใช้
แบบประเมินกิจกรรม
เครื่องมือในการวัดผล/ และเกณฑ์การ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู/้
ตัวชี้วัด/และสาระการเรียนรู้ในระดับดีมาก
ขึ้นไป
3. ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
แบบประเมินกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนำไปใช้การเรียนรูอ้ ย่าง
เหมาะสม
1. ร้อยละของครูที่มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบประเมินกิจกรรม
ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกีย่ วข้องและ
นำมาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศและได้รับ แบบประเมินกิจกรรม
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคลากร

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 13 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (พ.4 ป.6 ย.13)
เป้าหมาย
6. โรงเรียนมี
มาตรฐานด้าน
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มีการ
จัดโครงการ
กิจกรรมอนุรกั ษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้
ภายในและภายนอก
โรงเรียน ตลอดจน
นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(พ.4 ป.6)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ม.4 (1)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของผลการดำเนินงานจากการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
ภายในโรงเรียน ในระดับดีมากขึ้นไป
2. ร้อยละของผลการดำเนินงานจากการจัด
โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภายนอกโรงเรียนในระดับดีมากขึ้นไป
3. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนในระดับดีมาก
ขึ้นไป
4. ร้อยละของผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียนในระดับดีมาก
ขึ้นไป

วิธีการและเครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
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ยุทธศาสตร์ที่ 14 ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (พ.4 ป.6 ย.14)
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการและเครื่องมือ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก เห็น 1. ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า แบบประเมินกิจกรรม
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.4 (2)
ขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน
แบบประเมินกิจกรรม
โครงการอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับดีมากขึ้นไป

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
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ส่วนที่ 8 การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้
โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2565 เพื่อรักษา
คุณภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นแนวทางในการ
รักษาคุณ ภาพและส่ งเสริม ความก้ าวหน้ าของทุ ก ฝ่าย ทุ ก กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ ทุ ก ระดั บ ชั้ น และในการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละฝ่าย ในการจัดทำได้คำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพอย่างครอบคลุมรวมทั้ง 4
มาตรฐานของโรงเรียน มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

วิธีการนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้
1. งานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารจัดการ ทบทวนการนำผนพัฒนาการจัดการศึกษาไปใช้
2. แต่ละฝ่ายนำแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วยแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อม
ทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน
3. ทุกฝ่ายมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และรายงานต่อ
ผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยงานนโยบายและแผนฝ่ายบริหารจัดการ มีหน้าที่จัดทำ กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี รวมไปถึงสรุปการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานในที่ประชุมและสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป
4. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบรวมไปถึงการตรวจประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน ในแต่ละปีการศึกษาเพื่อคอยให้คำแนะนำ ปรึกษาหรือช่วยกันคิด ช่วยกัน
แก้ปัญหาและพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์ สรุปผลและทำรายงาน
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การดำเนินงานตาม รูปแบบการบริหารงานโดยใช้
JOSEPH MODEL
โดยทุกฝ่ายดำเนินงานตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้

J: Join hands คือ การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. มีการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
2. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการทำงานและยอมรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางาน
3. มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล นิเทศ ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ
O: Objectives คือ การกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
ประกอบด้วย
1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
2. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
3. นำข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานมาทบทวน ปรับปรุงหรือพัฒนาวัตถุประสงค์
S: Sharing คือ การแบ่งปันความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. แบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมกัน
2. แบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอบรม
3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่รบั ผิดชอบ
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E: Experience คือ การเสริมสร้างประสบการณ์ในผู้ปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ในการทำงาน มีความเชี่ยวชาญ รู้และเข้าใจ
การปฏิบัติงานมากขึ้น
2. ผู้ ป ฏิ บั ติ งานเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะและความสามารถในการปฏิ บั ติ งานอย่ าง
ต่อเนื่อง
3. ผู้ปฏิ บัติงานสามารถนำประสบการณ์ ที่ได้จากการปฏิบัติงานและการเพิ่ ม พู น
ความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
P: Perseverance คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. มุ่งมั่นทำงานให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
2. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
3. ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย
H: Happiness คือ ความสุขในการปฏิบัติงานความชื่นชมยินดีในผลสำเร็จของงาน
ประกอบด้วย
1. ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
2. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในผลสำเร็จของงาน
3. ได้รับขวัญกำลังใจจากผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งคำชื่นชมจากนักเรียนและ
ผู้ปกครอง
การดำเนินงานดังกล่าวต้องควบคู่ไปกับวงจรการควบคุมคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือการ
บริหารงานแบบ PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนงาน (PLAN) การลงมือปฏิบัติ (DO) การตรวจสอบ
(CHECK) และการปรับปรุงงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย (ACT) ซึ่งกลไกดังกล่าวจะขับเคลื่อนประสานไป
ด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
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