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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 

คาํนํา 
 
   โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์   ดาํเนินการจดัการศึกษาตามเจตนารมณ์ของคณะภคินีเซนต์
ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมุ่งหวงัที/จะอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้พร้อมทั5งคุณธรรม จริยธรรม และศรัทธาใน
ศาสนาที/ตนนับถือ และสนองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 	
:	 และแก้ไขเพิ/มเติม (ฉบบัที/ =) พ.ศ.	

3  ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาขั5นพื5นฐาน เพื/อการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั5นพื5นฐาน  ฉบบัลงวนัที/ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  โดยท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาวพ์งษ์ รัตนสุวรรณ) ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน 4 มาตรฐานคือมาตรฐานที/ 1 คุณภาพของผูเ้รียน (1.ผลสัมฤทธิH ทางวชิาการของผูเ้รียนและ 2.คุณลกัษณะ
ที/พึงประสงคข์องผูเ้รียน)  มาตรฐานที/ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  มาตรฐาน
ที/ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที/เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั และมาตรฐานที/ 4 ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในที/มีประสิทธิผล  
      ในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนระยะ 
 ปี (ปีการศึกษา พ.ศ 	
�J 
– 2564) ซึ/ งถือเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและได้มีการปรับปรุง
แผนพัฒนาฯในปีการศึกษา 	
�� โดยได้รับความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ที/ได้ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ จนเกิด
แนวคิดนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง  โรงเรียนหวงัเป็นอยา่งยิ/งวา่แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาฉบบัปรับปรุง
ปีการศึกษา 	
�� นี5 จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนตามแนวนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาและตามมาตรฐานการศึกษาขั5นพื5นฐาน   เพื/อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบั
การศึกษาขั5นพื5นฐาน  ฉบบัลงวนัที/ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 
 

                                                                                                            
                                                                                             .............................................. 
                                                                                                   (นางสาวสุจีร์  วรศิลป์) 
                      ผูอ้าํนวยการ 
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สารบัญ 
   หน้า 

ส่วนที" #  สภาพทั"วไปของโรงเรียน 1 
    ขอ้มูลเกี/ยวกบัโรงเรียน 2 
    ขอ้มูลดา้นการบริหาร 9 
    โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ 11 
    ทรัพยากรและสิ/งอาํนวยความสะดวก 12 
    แหล่งการเรียนรู้ 15 
    ความสาํเร็จในการจดัการศึกษา(ขอ้มูลเกียรติยศ ชื/อเสียงของสถานศึกษา) 16 

ส่วนที" �  ทศิทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 24 
    ปรัชญา – คติพจน์ 25 
    อตัลกัษณ์ผูเ้รียน – เอกลกัษณ์โรงเรียน 26 
    คุณลกัษณะอนัพึงประสงค-์สมรรถนะของผูเ้รียน 28 
    การวเิคราะห์สภาพสถานศึกษา (SWOT ANALYSIS) 29 
    วสิัยทศัน์-พนัธกิจ-เป้าหมาย-ยทุธศาสตร์ 31 

ส่วนที" -  ยุทธศาสตร์โรงเรียน 32 
    ตารางการวเิคราะห์ยทุธศาสตร์ของโรงเรียน 33 
    กรอบยทุธศาสตร์การพฒันา 34 

ส่วนที" �  การนําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ 40 
    เป้าหมายที/ �  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิH ทางวชิาการสูง   41 
     เป้าหมายที/ 	  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมที/ดีงามตามอตัลกัษณ์   48 
     เป้าหมายที/ =  ผูเ้รียนมีทกัษะการสื/อสารดา้นภาษาองักฤษดีเยี/ยม   56 
    เป้าหมายที/ :  ครูและบุคลากรมีความความรู้ ความสามารถและทกัษะทางวชิาชีพ   58 
    เป้าหมายที/ 
  ผูบ้ริหารมีกระบวนการบริหารและการจดัการศึกษาที/มีประสิทธิภาพ  62 
     เป้าหมายที/ �  โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในที/มีประสิทธิผล  68 
    เป้าหมายที/ \  โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิ/งแวดลอ้ม  70 

ส่วนที" �  บทบาทหน้าที"ของผู้มีส่วนเกี"ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 71 

ส่วนที" �  งบประมาณ 75 

ส่วนที" 7  การกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 81 

ภาคผนวก     ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบ = 85 

    เอกสารการใหค้วามเห็นชอบ 89 

    คณะผูจ้ดัทาํ 90 
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สภาพทั�วไปของโรงเรียน 
  

ข้อมูลเกี"ยวกับโรงเรียน 
 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์     ตั5งอยู ่เลขที/  	
    ซอย เจริญกรุง :J     ถนนเจริญกรุง    แขวงบางรัก  
เขตบางรัก  จงัหวดักรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย ์ �J
JJ       โทรศพัท์   J–2234-7779 , 0–2234-3095 , 

0 – 	�=J-�	=_      โท รส าร ต่อ   	�\       Website :www.asc.ac.th ,      E-mail :school@asc.ac.th                   
ตั5งอยู่ในเขตพื5นที/การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต �   สังกดั สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช) กระทรวงศึกษาธิการ     ได้รับอนุญาตจดัตั5งเมื/อปี พ.ศ. 	::_     เป็นสถานศึกษาประเภท สามญัศึกษา   
(สตรีลว้น)      เปิดสอนในระดบัชั5นมธัยมศึกษาปีที/ �-�     มีเนื5อที/ = ไร่ 	 งาน ประกอบดว้ยอาคารเรียน  	  หลงั  
คือ  อาคาร � เป็นอาคารไม ้= ชั5น และอาคาร 	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  : ชั5น และ � ชั5น เชื/อมต่อกนั  

 
ประวตัิโรงเรียน 

โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์เป็นโรงเรียนแรกที/ คณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ก่อตั5งขึ5นในประเทศ
ไทยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นนักพรตหญิง แพร่ธรรมในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  
ได้ถือกําเนิดที/ต ําบลเลอเวส์วิลล์ ลา เชอนารด์ เมืองชาร์ตร (Chartres)ในประเทศฝรั/งเศส เมื/อ ค.ศ.��q�  
(พ.ศ.		=q ตรงกบัรัชกาลของสมเด็จพระเพทราชาแห่งราชวงศ์บา้นพลูหลวง กรุงศรีอยุธยา) โดย บาทหลวง
หลุยส์ โชเวต ์เจา้อาวาสวดันกับุญมาร์ติน และ เดอมวัเซลมารีอานน์ เดอ ตีย ีคณะไดด้าํเนินงานตามพระพรพิเศษ 
คือ การศึกษา การรักษาพยาบาล และงานเมตตาสงเคราะห์ โดยเฉพาะอยา่งยิ/งในดินแดนทุรกนัดารและห่างไกล 
หากเปรียบเทียบคณะภคินีวา่เป็นเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที/งอกเงยเจริญเติบโตและหยั/งรากลึกบนผืนแผ่นดินมากกว่า 
=JJ ปี การดาํเนินงานของคณะภคินีในประเทศไทยเปรียบเสมือนเมล็ดพืชที/ปลิวมาจากแดนไกล แลว้ตกลงบน
พื5นดินอนัอุดมสมบูรณ์ของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 

ในปี ค.ศ. 1902 ข่าวที/มาจากประเทศฝรั/งเศสน่ากงัวลมาก เนื/องจากรัฐบาลฝรั/งเศสในขณะนั5น ไดอ้อก
กฎหมายให้โอนทรัพยสิ์นของคณะนักบวชทั5งหลาย ให้ตกเป็นของฆราวาส และมีผลบงัคบัครอบคลุมไปถึง
อาณานิคมทุกแห่งของประเทศฝรั/งเศส แมร์กังดีด� รู้สึกถึงความทุกข์ร้อนใจที/กาํลังเข้ามา ด้วยว่ากฎหมาย
ดงักล่าว ไดร้วมถึงอินโดจีนของฝรั/งเศส ซึ/ งเป็นศูนยก์ลางที/สาํคญัของคณะฯในภูมิภาคนี5ไวด้ว้ย  ท่านจึงคาํนึงถึง
คณะเซอร์จาํนวนมากและกิจการต่างๆของคณะฯ ดงันั5นในวนัที/ 5 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1904 ท่านไดเ้ขียนจดหมาย
ถึง ฯพณฯ พระสังฆราช ชอง หลุยส์ เวย์	 พระสังฆราชประจาํราชอาณาจกัรสยามในเวลานั5นวา่  

"หากว่าพระคุณเจา้ตอ้งการพวกเซอร์สําหรับมิสซังของพระคุณเจา้ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ/งที/จะ
ดาํเนินการตามนั5น..."3 พระคุณเจา้ไดเ้สนอวา่"นี/คือสิ/งที/เราจะสามารถทาํได ้คือ เปิดสถานฝึกสอนเยบ็ปักถกัร้อย 
 
1  แมร์กงัดีด กูแซ็ง อธิการิณีเจา้คณะภาคตะวนัออกไกล ดาํรงตาํแหน่งตั5งแต่ ค.ศ.�__\-�q	�  จาก www.Spcthai.com                                                            
2  พระสงัฆราช-ชอง หลุยส์ เวย ์พระสงัฆราชประจาํราชอาณาจกัรสยาม ค.ศ.�_\
-�qJq                                                                                                                         
3  จากบนัทึกของ แมร์แซงตซ์าเวียร์ อธิการิณีคนแรก (ค.ศ.�qJ
 – 1907) 
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ซึ/ งเด็กสาว ๆ จะมาไดทุ้กวนัเพื/อเรียนการฝีมือ ประดิษฐ์เสื5อผา้ที/เยบ็ปักอยา่งละเอียดงดงาม หรือมิฉะนั5นก็เรียน
พูดภาษาองักฤษ เยอรมนั โปรตุเกส ฝรั/งเศส สถานฝึกซึ/ งจะเปิดขึ5นนี5  จะสร้างอยูใ่กลก้บัวดัอสัสัมชญั ตรงขา้ม
สาํนกัพระสังฆราช...” คณะฯ จึงเริ/มเปิดโรงเรียนแห่งแรกขึ5น ในปี ค.ศ.�qJ
 คือ โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์

โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ตั5งอยู ่ณ เลขที/ 	
 ถนนเจริญกรุง :J เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บนเนื5อ
ที/ = ไร่ 	 งาน จากรายงานของแมร์แซงต์ซาเวียร์: บนัทึกว่า “ 7 มีนาคม ค.ศ.�qJ
 คณะเซอร์เซนต์ปอลฯ ซึ/ ง
ไดรั้บมอบหมายใหม้าดูแลจดัการโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ไดม้าตั5งถิ/นฐานอยูใ่นวนัดงักล่าว”5   

ดังนั5 นวนัที/  \ มีนาคม ค.ศ.�qJ
 จึงถือเป็นวนัก่อตั5 งโรงเรียนและเริ/ มต้นเปิดทําการสอน โดยมี  
แมร์แซงตซ์าเวียร์ เป็นอธิการิณีท่านแรก มีนกัเรียนรุ่นแรก =\ คน ครูฆราวาส 	 – 3 คน อธิการิณีและคณะเซอร์ 
รวมทั5งหมด _ คน ทาํงานเพื/อการศึกษาอบรมแก่เด็กหญิงเพื/อจะไดเ้ป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นผูมี้คุณธรรม 
โดยมีพระสังฆราชชอง หลุยส์ เวย ์ดาํรงตาํแหน่งพระสังฆราช และมีคุณพ่อ เอมิล กอลอมเบต์� เป็นเจา้อาวาส
อาสนวหิารอสัสัมชญัในขณะนั5น  

ในวนัที/  �_ มิถุนายน ค.ศ.�qJ
\ (พ.ศ.	::_) พระสังฆราชชอง หลุยส์ เวย์ เป็นผู ้เสกอาคารเรียน 
หลงัแรก จาํนวนนกัเรียนเพิ/มขึ5นทุกปี ต่อมาโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ไดพ้ฒันาปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
เรียนเพิ/มเติมจาก 	 ชั5น เป็น : ชั5น และจาก : ชั5น เป็น � ชั5น ปัจจุบนัมีอาคารเรียน 	 หลงั วิชาที/เปิดทาํการสอน
ในสมยัแรก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาฝรั/งเศสและดนตรี นอกจากทางโรงเรียนจะให้ความรู้ด้าน
วชิาการแลว้ คณะเซอร์ยงัใหก้ารอบรมดา้นจริยธรรมแก่นกัเรียนดว้ย  

ปีค.ศ.�qq
 (พ .ศ.	
=_) โอกาส  qJ ปี  โรงเรียนอัส สัมชัญ คอนแวนต์ได้ขยายโรงเรียนไป ที/ 
ถนนประมวญ กรุงเทพฯ โดยแยกระดับชั5นประถมศึกษาออกไป เป็นโรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  
เปิดสอนตั5งแต่ระดบัชั5นประถมศึกษาปีที/ � ถึง ชั5นประถมศึกษาปีที/ � 

ปีค.ศ.	JJ
 (พ.ศ.	
:_)  โรงเรียนมีอายุครบ�JJ ปี  จึงมีการจดังานศตพรรษพชัรสมโภชขึ5น โดยไดรั้บ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองคป์ระธานงาน  เมื/อวนัที/  
	  มีนาคม  พ.ศ. 	
:q  

โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ จดัการศึกษาตามนโยบายการศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร ที/เป็นการศึกษาเพื/อพฒันาคุณภาพชีวิตคือ การให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรมอนัสูงส่งแห่งความเป็น
มนุษยด์้วยการดาํเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่าย และเปี/ ยมด้วยเมตตาธรรม รู้จกัรับผิดชอบต่อ
หนา้ที/การงานอยา่งเต็มความสามารถ และเรียนรู้ที/จะรักษาสุขภาพที/ดี ทั5งกายและใจ นอกเหนือจากจุดประสงค์
สาํคญัดงักล่าว โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ยงัมีปรัชญาการศึกษาที/ชดัเจนวา่ “มนุษยที์/มีคุณภาพ คือ มนุษยที์/มี
คุณธรรมและความรู้” รวมทั5งจิตใจงามและความรู้ดี โดยมุ่งหวงัใหธิ้ดาอสัสัมชญัคอนแวนตทุ์กคน ออกไปอยูใ่น
สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ ที/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ �JJ ปี         
4  บนัทึกของเซอร์แซงต ์เซเวียร์  
5  จากจดหมายเหตุรายวนัของคุณพอ่กอลอมเบต ์
6  เอมิล กอลอมเบต ์ บาทหลวงชาวฝรั/งเศสและเจา้อาวาสวดัคาทอลิกเลก็ ๆ ริมฝั/งแม่นํ5าเจา้พระยา แถบบางรัก ชื/อวา่ “วดัสวนท่าน” จากบนัทึกของคุณพอ่ 
กอลอมเบต ์         
\  จากสมุดหมายเหตุประจาํวนัที/ �_ มิถุนายน ค.ศ.�qJ
 ของคุณพอ่กอลอมเบต ์ 
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 ปัจจุบนัโรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ ได้เปิดทาํการสอนมาเป็นระยะเวลานานถึง ��=  ปีแล้ว โดยมี    
เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ เป็นผูแ้ทนรับใบอนุญาต ผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ตั5งแต่ชั5นมธัยมศึกษาปีที/ � ถึงมธัยมศึกษาปีที/ � จดัเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่
ประเภทสามญั 
 
ลักษณะสําคญัของโรงเรียน 
 โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์  เป็นโรงเรียนแห่งแรกของโรงเรียนในเครือคณะภคินี  เซนต์ปอล  เดอ  
ชาร์ตร  ชื/อของโรงเรียน "อสัสัมชญั" ASSUMPTION  เป็นคาํยอ่มาจากภาษาละตินวา่  ASSUMPTIO  BEATAE  
VIRGINIS  MARIAE  หมายถึง  การให้เกียรติยกพระนางพรหมจารีมารีอาสู่สวรรค์ทั5งกายและวิญญาณ  ส่วน
คาํวา่  “คอนแวนต”์  มาจาก  CONVENT  เป็นที/พกัของนกับวชหญิง 
 

เครื"องหมายโรงเรียน 

โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ มีเครื/องหมายที/สาํคญั  5  รูปลกัษณ์  ดงันี5  

 

 
#. ตราของคณะภคนีิ  เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร 

เนื/องจากโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์เป็นโรงเรียนแรกที/คณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ไดจ้ดั
ตั5งขึ5นในเมืองไทย  ตราของคณะจึงได้จารึกไวเ้พื/อให้ทุกคนได้รู้จกัไว ้ เพื/อให้ทุกคนได้รู้จกัและจดจาํไวใ้น
ดวงใจของเยาวชนตั5งแต่แรกเริ/มมาจนทุกวนันี5   ความหมายของตรามีดงันี5  

 
โล่        รวงขา้วตั5งตรงสูงเท่ากนั 4  รวง บ่งบอกถึงความซื/อสัตย ์ ความราบเรียบ และ

ความเท่าเทียมกนัในหมู่ภคินี  4  คนแรก 
รวงข้าวเขียวสด คือ การเริ/มตน้ของพวกเธอแมจ้ะเยาวว์ยั  แต่ก็อาจหาญรับงานหนกัเกินกาํลงัเพื/อ

เป็นการพลีชีพประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที/ตกลงสู่พื5นดิน 
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พื>นที"สีทอง หมายถึงความสวา่งที/เจิดจา้หลงัวนัแห่งความมืดมน แห่งทอ้งทุ่งที/ราบโบสแห่ง  
ประเทศฝรั/งเศส ที/คณะฯ ไดถื้อกาํเนิดมา 

สีฟ้า เป็นสีของพระนางมารีอามารดาพระเยซูผูที้/ภคินีรัก  เธอพิสูจน์ความรักนี5ดว้ย
การสวดสายประคาํ และเลียนแบบพระมารดาดา้นความสุภาพอ่อนโยน 

เดอ  ชาร์ตร         เป็นชื/อที/สองบอกถึงบา้นแม่ ซึ/ งเป็นหวัใจและศูนยร์วมเอกภาพของภคินี ตั5งอยู่
ใกลอ้าสวหิารพระมารดาแห่งชาร์ตร ประเทศฝรั/งเศส 

สีแดง                สีแห่งความรัก  สีเลือด เลือดแห่งความตายและความกลา้หาญของนกับุญเปาโลม
รณสักขี องคอุ์ปถมัภข์องภคินีผูถื้อดาบแห่งพระวาจาของพระองค ์พร้อมจะ
ประกาศข่าวดีแห่งความจริงแก่ทุกคนที/ไดพ้บ 

หนังสือที"เปิดอยู่ มีคาํจารึกวา่  "จงเป็นทุกอยา่งสาํหรับทุกคน"  บ่งบอกถึงฐานะ "ผูรั้บใช"้  ของ
ภคินีในการนาํมนุษยใ์หร้อด  เพื/อเทิดเกียรติพระเจา้ 
 
 
 

�. สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

ในปีการศึกษา  	

: ได้มีการปรับเปลี/ยนตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใหม่เนื/องจากคาํสั/งของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นดงันี5  

 

                                                                
 
 

ประกอบดว้ยปริมณฑลภายในวงกลมมีเส้นขอบและมีเส้นโคง้ลงประดบัรอบนอกบงัเกิดเป็นกลีบ
กลางปริมณฑล  มีโล่ป้องกนัศสัตราวธุ 

ภายในโล่แบ่งออกเป็นสามส่วน  ส่วนบนมีอกัษร  อ.ส.ค  อยู่หน้าเส้นตรงตั5ง  ส่วนกลางเวน้ว่าง
ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยูบ่นหนงัสือสองเล่มซอ้น  มีเส้นนอนเป็นฐาน 

มีดาบขดัอยูห่ลงัโล่  ปลายดาบปรากฎที/ดา้นบนซา้ยดา้มดาบปรากฎที/ดา้นล่างขวา  มองเห็นใบไมท้อด
ปลายดา้นบนขวาและดา้นล่างซา้ย 
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วงกลม คือความมุ่งหมายร่วมกนัในการพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นบุคคลผูมี้คุณสมบติั
ครบถว้นตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วฒันธรรม และวชิาความรู้  ขณะเดียวกนัก็
หมายถึงการรวมศรัทธาธรรมของนกับวชเขา้กบัความรักของผูป้กครอง   เมตตา
ธรรมของครูและการแสวงหาความรู้ความเจริญของผูเ้รียน 

เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจด็ประการของพระจิตเจา้ (พระดาํริ สติปัญญา ความคิดอ่าน สติ
กาํลงั ความรู้  ความศรัทธา  ความยาํเกรง) 

โล่ แสดงนยัของคุณธรรมวา่  ความรู้เป็นเครื/องปกป้องภยั 

ดาบคม คือปัญญา ดา้มคือสติ ดาบนี5 เป็นเครื/องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรม
ทั5งหลาย และป้องกนัตนเอง  จึงตอ้งใชด้ว้ยความสุขมุ คมัภีรภาพและอยา่ง
องอาจกลา้หาญ                                            

ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช  คือส่วนที/ทาํหนา้ที/หายใจ  ใบมะกอกจึงแทนการ
ดาํรงชีวิตในสันติสุขและเพื/อสันติสุข 

 
 

-. สัญลักษณ์ดอกลิลลี"  (FLEUR  DELIS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้เลือกดอกลิลลี/เป็นสัญลกัษณ์ของตราประจาํโรงเรียน  เพราะ 
ดอกลิลลี/มีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิH   ซื/อสัตย ์ จงรักภกัดี  และเที/ยงตรง 

ดอกลิลลี/ ผุดขึ5นจากดินชูกา้นตรงสู่ความไพศาลและความสวา่ง ความงดงามของดอกลิลลี/ สีขาวเป็นที/
ชื/นชมเปรียบไดก้บัปรัชญาชีวติ  วา่เจา้ของชีวติพึงพฒันาตนดว้ยความตรงสองประการ คือ ซื/อตรงและเที/ยงตรง  
มีความถ่อมตน สุภาพ หนกัแน่นอยู่เป็นเนืองนิตย ์ดุจดงัแผน่พื5นพสุธา มีความบริสุทธิH เป็นความงามประจาํตน
และเป็นแบบฉบับ แม้ต้นกําเนิดจะอยู่ในที/อับ ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่าง ให้เป็นแบบฉบับที/ดีงามเป็นที/
ประจกัษ ์
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�. สีของโรงเรียน สีแดง-ขาว 

  
  

 
 
 
สัญลักษณ์ สีประจําโรงเรียนคือ แดง-ขาว ประกอบขึ5 น เป็นความเข้มแข็งเด็ดเดี/ ยว แต่ใน

ขณะเดียวกันก็แฝงไวด้้วยความอ่อนโยนบริสุทธิH อยู่ภายในผูอ้ยู่ใต้ร่มธงแดง-ขาว ย่อมมีความภาคภูมิใจใน
เอกลกัษณ์แห่งตน ตอ้งเป็นบุคคลที/ประกอบไปดว้ยความกลา้หาญ อดทน เสียสละ ให้ความรัก ความภกัดี การ
ยดึมั/นในสัจธรรมและคุณธรรมดว้ยความบริสุทธิH ใจ พร้อมกนัมุ่งมั/นที/กา้วไปขา้งหน้าเพื/อเกียรติยศและศกัดิH ศรี
ของตน 

 
สีแดง เป็นสีแห่งความรัก ความกลา้หาญ  และเสียสละเป็นพลงัสาํคญัในการต่อสู้เพื/อให้

บรรลุเป้าหมาย เพื/อความถูกตอ้งยติุธรรม  ไม่หวาดหวั/นต่อภยัและอนัตรายทั5งปวง  
แมจ้ะเสียสละเลือดเพื/อใหคุ้ณธรรมความดีคงอยู ่ก็จะยอมรักษาเอาไวเ้หนือสิ/งอื/นใด 

สีขาว เป็นสีแห่งความซื/อสัตย ์จงรักภกัดี มั/นอยูใ่นหลกัธรรม ไม่ยอมใหสิ้/งใดเขา้มาเจือปน 
เป็นความบริสุทธิH พร้อมที/จะพฒันาตนขึ5นสู่ความดี เรื/อยไปอยา่งไม่หยดุย ั5ง 

 

�. ต้นไม้ประจําโรงเรียน ต้นพกุิล 
 

 
ตน้พิกุล  เป็นไมพุ้่มขนาดเล็กถึงกลางความสูง   5-15  เมตร  ใบเป็นใบเดี/ยวรูปหอกแคบๆ โคนใบ

แหลม ปลายใบมนหรือแหลม ใบเกลี5 ยงขอบใบเรียบเป็นคลื/น ดอกออกเป็นกระจุกใหญ่ตามปลายกิ/ง หรือ   
ตามง่ามใบ ดอกสีขาวมีกลิ/นหอมเย็นๆ นิยมใช้บูชาพระ  ออกระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ผลกลมรี 
หวัทา้ยแหลม  ผลสุกมีสีเหลือง สีส้มหรือสีแดง มี 1-2 เมล็ด เป็นไมที้/ให้ร่มเงาเปรียบเสมือนโรงเรียนที/เป็นที/พกั
พิงให้กบัผูเ้รียน  ดอกมีกลิ/นหอมเยน็ๆเปรียบเสมือนชื/อเสียงของโรงเรียนที/ขจรขจายไปไกล มีชื/อเสียงมาอยา่ง
ยาวนานและจะย ั/งยนืตลอดไป 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 

แผนที"โรงเรียน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 

ข้อมูลด้านการบริหาร  
ผู้บริหาร   
1. นางสาวบุญรักษา   ศรีตระกูล ผูรั้บใบอนุญาต 
2. นางสาวนิภา พรฤกษง์าม ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ 
3. นางวราลี จินดาศิริ                     ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารจดัการ 
4. นางจินตนา   จนัทร์เจริญ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 
5. นางสาวพรญาณี แมน้ศิริ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคลากร 
6. นางสาวณฐัฐิญา ศิริสัตยาโสภณ           ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
7. นางสาวอกนิษฐ ์    ชาติกานนท ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรเพื/อการเรียนการสอน 
8. นางสาวแกว้ใจ กาวทอง ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
9. นายสุริยา    แจ่มจาํรัส ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
1. นางสาวนิภา พรฤกษง์าม ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต  ผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกมลวรรณ เภกะนนัทน์ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. รศ.ดร.อาํนวย เดชชยัศรี ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ผศ.กานน   สมร่าง ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นางอรวรรณ   พยหุนาวชียั ผูแ้ทนผูป้กครอง  กรรมการ 
6. นายสุริยา แจ่มจาํรัส ผูแ้ทนครู กรรมการ 
7. นางจินตนา จนัทร์เจริญ ผูแ้ทนครู กรรมการ 
8. นางสาวสุพตัรา ผอ่งศรี ผูแ้ทนครู กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการร่วม � ฝ่ายโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
1. นางสาวนิภา พรฤกษง์าม ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต  ผูจ้ดัการและอาํนวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุวนัเพญ็ สิริทรัพยไ์พบูลย ์ ผูแ้ทนครู กรรมการ 
3. นางปฐมพร งามลิขิตเลิศ ผูแ้ทนผูป้กครอง กรรมการ 
4. นายแพทยอ์ภิชยั สิรกุลจิรา ผูแ้ทนผูป้กครอง กรรมการ 
5. นางสาวพรทิพย ์  เลิศสุรสถิต ผูแ้ทนชุมชน กรรมการ 
6. นายกิตติพฒัน์ ศุภศิริรัตน์ ผูแ้ทนชุมชน กรรมการ 
7. เด็กหญิงปภาวริณฐ์ แกว้มณี ผูแ้ทนนกัเรียน กรรมการ 
8. นางสาวชลธิชา ไผป้่อง ผูแ้ทนนกัเรียน กรรมการ 
9. นางสาววรรณพร แสงสวย ผูแ้ทนครู กรรมการและ

เลขานุการ 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 

คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
1. นางสาวนิภา พรฤกษง์าม ผูอ้าํนวยการ 
2. นางสาวสุวรรณา บวัทรัพย ์ รองผูอ้าํนวยการ 
3. นางวราลี จินดาศิริ                     ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารจดัการ 
4. นางจินตนา   จนัทร์เจริญ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 
5. นางสาวพรญาณี แมน้ศิริ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคลากร 
6. นางสาวณฐัฐิญา ศิริสัตยาโสภณ           ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
7. นางสาวอกนิษฐ ์    ชาติกานนท ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรเพื/อการเรียนการสอน 
8. นางแกว้ใจ   กาวทอง ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
9 นายสุริยา    แจ่มจาํรัส ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวชิาการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
1. นางสาวนิภา พรฤกษง์าม ผูอ้าํนวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางจินตนา   จนัทร์เจริญ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ   รองประธาน 
3. นางสาวนทัธมน จิรประภาพงศ ์      หวัหนา้งานทะเบียน-วดัผล กรรมการ 
4. นางสาวณฐัฐิญา ศิริสัตยาโสภณ       หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กรรมการ 
5. นางรื/นฤดี อุ่นพิกุล หวัหนา้งานหลกัสูตร กรรมการ 
6. นางสาวสุวนัเพญ็ สิริทรัพยไ์พบูลย ์ หวัหนา้งานการจดัการเรียนการสอน กรรมการ 
7. นางวไิล อสุนี ณ อยธุยา                     หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
8. นางสาวนภาพร เปลินศิริ                 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
9. นายเจษฎา วรรณวมิลกุล                 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กรรมการ 
10. นายสุทศัน์ ลีดี หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
11. นางสาวเครือวลัย ์  ตาปราบ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 

พลศึกษา     
กรรมการ 

12. นายศกัดิH ชยั    บุญทองดี            หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                             กรรมการ 
13. นางวมิาเณ คลา้ยคลึง หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ      กรรมการ 
14. นางรื/นฤดี    อุ่นพิกุล              หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ             
กรรมการและ
เลขานุการ 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 

คณะภคนิีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จดัการ 

ผู้อํานวยการ 

สมาคมศิษยอ์สัสมัชญัคอนแวนต ์

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

 

ฝ่ายบริหารจดัการ 
 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 

ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรเพื"อ
การเรียนการสอน 

ฝ่ายอภิบาลและ 

แพร่ธรรม 
ฝ่ายมาตรฐาน

คุณภาพ 

- งานนโยบายและแผน 

- งานธุรการ  

- งานบริหารทั/วไป 

 

 

 

- งานหลกัสูตร 

- งานการจดัการเรียน 
การสอน 

- งานนิเทศการเรียน 

การสอน 

- งานทะเบียนและ
วดัผล  

- งานหอ้งสมุดและ   
 แหล่งเรียนรู้ 
 

- งานสรรหาบุคลากร 

- งานพฒันาบุคลากร 

- งานสวสัดิการ    
   บุคลากร 

  

  - งานปกครองนกัเรียน        
  - งานกิจกรรมพฒันา 

     ผูเ้รียน 

  - งานแนะแนว 

  - งานสมัพนัธ์ชุมชน 

  - งานบริการและ 

 สวสัดิภาพ 

- งานพสัดุ-ครุภณัฑ ์

- งานทรัพยากรเพื/อ 
   การศึกษา 

- งานอาคารสถานที/ 
   และสิ/งแวดลอ้ม 

 

  

 - งานอภิบาล 

 - งานแพร่ธรรมและ  
    ส่งเสริมความเชื/อ 

 - งานจดัการสอนคาํสอน 

    คริสตศาสตร์ 

และจริยศึกษา      
  

 - งานประกนัคุณภาพ 

 - งานสารสนเทศ 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

ทรัพยากรและสิ"งอํานวยความสะดวก 
โรงเรียนมีเนื5อที/ = ไร่ 	 งาน พื5นที/ใชส้อย  �,_JJ  ตารางเมตร อาคารเรียน มีทั5งหมด 	 หลงั คือ 

 
อาคาร #  เป็นอาคาร = ชั5น มีส่วนอาคารเดิมอายกุวา่ �JJ ปี  และส่วนอาคารต่อเติมใหม่มีพื5นที/ใชส้อย รวม �,206   

ตารางเมตร ส่วนหนึ/งเป็นที/พกัของคณะผูบ้ริหารและพนกังาน     
 
อาคาร �  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง : ชั5น และ � ชั5น และส่วนอาคารต่อเติมใหม่ มีพื5นที/ใชส้อย 
,594  
  ตารางเมตร  
 

ตารางแสดงห้องเรียน ห้องปฏบัิติการ ห้องประกอบการเรียน และห้องอื"น  ๆ
 

อาคาร ชั5น 
หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ 
หอ้งประกอบ 

การเรียนการสอน 
หอ้งอื/นๆ 

ระดบัชั5น จาํนวน 
1 1 - - - หอ้งศาสนา หอ้งการเงิน-บญัชี 
     ลานพิกุล หอ้งทะเบียน-วดัผล 
      หอ้งตดัเยบ็ 
      โรงอาหาร 
      หอ้งสุขา 
      หอ้งพสัดุภณัฑ์ 
      หอ้งรับแขก 
      หอ้งเก็บเอกสารทะเบียน 
      หอ้งทาํงานอธิการ 
      หอ้งเก็บของ 
 2 ม.� 2 หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งพยาบาล หอ้งพกัครู  
  ม.	 1 Knowledge Center 

Room 
 หอ้งสุขา 

      หอ้งพกัพนกังาน 
 3 ม.� 4 - หอ้งอาเซียน หอ้งพกัครู 
    หอ้งดนตรีไทย หอ้งโสตทศันูปกรณ์ หอ้งพกัคณะเซอร์ 
      หอ้งสุขา 

2 1 - - - หอ้งพลานามยั หอ้งธุรการ 
     เขื/อนริมนํ5า หอ้งผลิตเอกสาร 
     สนามบาสเกตบอล หอ้งพสัดุภณัฑ ์� 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

อาคาร ชั5น 
หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ 
หอ้งประกอบ 

การเรียนการสอน 
หอ้งอื/นๆ 

ระดบัชั5น จาํนวน 
2 1     หอ้งพสัดุภณัฑ ์	 
      หอ้งวชิาการ 
      หอ้งปกครอง 
      หอ้งรับแขก 
      หอ้งอาหารครู 
      โรงอาหาร 
 2 ม.	 5 หอ้งปฏิบติัการ

วทิยาศาสตร์  
หอ้งกลุ่มสาระวทิย ์� หอ้งสุขา 

  ม.= 5   หอ้งพยาบาล 
      หอ้งเซาวน่์า 
 3 ม.= 1 หอ้งปฏิบติัการ

วทิยาศาสตร์ 
หอ้งกลุ่มสาระวทิย ์	 

หอ้งสุขา 

  ม.: 6  หอ้งกลุ่มสาระศิลปะ หอ้งพยาบาล 
  ม.
 2   หอ้งพกัครู 
  ม.� 1    
 4 ม.
 4 หอ้งสมุด หอ้งประชุม หอ้งสุขา 
  ม.� 1  หอ้งกลุ่มสาระการ

งานอาชีพฯ 
 

 5 ม.� 4 หอ้งแนะแนว หอ้งซ่อมบาํรุง หอ้งพกัครู 
    หอ้งดนตรีสากล  หอ้งควบคุมแสง สี เวที

หอ้งประชุม 
      หอ้งสุขา 
 6 ม.� 1 หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งประชุมเล็ก หอ้งพกัครู � 
    หอ้งหมอภาษา หอ้งกลุ่มสาระ

ต่างประเทศ 
หอ้งเก็บของ 

      หอ้งพกัครู 	 

 
จํานวนห้องเรียนทั>งหมด -� ห้องเรียน แบ่งเป็น 

ระดบัมธัยมศึกษาตน้           18 หอ้ง  ระดบัชั5นละ    �  หอ้งเรียน 
ระดบัมธัยมศึกษาปลาย       �8 หอ้ง  ระดบัชั5นละ    �  หอ้งเรียน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

จํานวนห้องพกัครู มีจํานวนทั>งหมด   N   ห้อง  ประกอบด้วย 
 อาคาร 1 มีจาํนวน 2  หอ้ง 
 อาคาร 2 มีจาํนวน 7  หอ้ง 

 
จํานวนห้องสุขา มีจํานวนทั>งหมด   61   แบ่ง  ประกอบด้วย  

 หอ้งสุขาครู  12 หอ้ง 
 หอ้งสุขานกัเรียน 49 หอ้ง 

 
เครื"องคอมพวิเตอร์พร้อมโปรแกรมการใช้งาน  มีทั>งหมด  -��  เครื"อง 
 

คอมพิวเตอร์ จาํนวน (เครื/อง) 

�. ใชใ้นการเรียนการสอน 156 

	. ใชสื้บคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เนต 215 

=. ใชใ้นการบริหารจดัการ 59 

        
พื>นที"ใช้ปฏิบัติกิจกรรมและนันทนาการ   
  1. ลานพิกุล อาคาร � 
  	. สนามบาสเกตบอล  อาคาร 	 
  =. สนามบริเวณหนา้อาสนวิหารอสัสัมชญั   ระหวา่งอาคาร � กบัอาคาร 	 
  :. เขื/อนริมนํ5า  อาคาร 	 
  
. หอ้งประชุม  อาคาร  	  ชั5น  : 
            
แหล่งการเรียนรู้ 

1.  ห้องสมุด  ตั5งอยูที่/อาคาร 2 ชั5น : มีขนาด  �	J  ตารางเมตร  ใชร้ะบบการสืบคน้หนงัสือ และการยมื – คืน     
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งบริการใหข้อ้มูลการศึกษา คน้ควา้ โดยมีหนงัสือทั/วไป เอกสาร สิ/งพิมพ์
ต่างๆ จาํนวนหนงัสือคน้ควา้  21,901 เล่ม  เครื/องคอมพิวเตอร์สาํหรับบริการอินเตอร์เนตสืบคน้ขอ้มูล �J 
เครื/อง และโสตทศันวสัดุ นอกจากนี5ยงัมีหอ้งสมุดเคลื/อนที/ที/ตั5งอยูใ่ตต้น้พิกุล อาคาร 1 และใตอ้าคาร 2 อีก
ดว้ย 

2.  ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์  มี 2 ห้อง อยูที่/อาคาร 2 ชั5น 2 ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาตอนปลาย และชั5น  
3 ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาตอนตน้    มีเครื/องมือ เครื/องใชใ้นระดบัความเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนทั5ง
ในระดบันกัเรียนมธัยมตน้และนกัเรียนมธัยมปลาย  ห้องเรียนก็มีเครื/องฉายเหนือศีรษะ ป้ายนิเทศสําหรับ
ติดผลงานของนกัเรียน  

3.  ห้องแนะแนว  อยูที่/อาคาร 2 ชั5น 
   เป็นหอ้งบริการดา้นเอกสารการแนะแนว และคาํปรึกษาแก่นกัเรียน 
4.  ห้องประกอบการทางอาหาร  เป็นหอ้งที/ฝึกใหน้กัเรียนเตรียมอาหาร อุปกรณ์การปรุงอาหาร 
5.  ห้องศิลปะ  อยูที่/ อาคาร 2 ชั5น 3 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

6. ห้องดนตรี  มี 2 ห้อง คือ ห้องดนตรีไทยและนาฎศิลป์อยูที่/อาคาร �อยูที่/ ชั5น =  และห้องดนตรีสากลที/อยูที่/ 
อาคาร 2 ชั5น 
 
นอกจากนี5ยงันาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ/นมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่างๆ  

 
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ"นในการจัดการเรียนการสอนภายใน 

 

ที" แหล่งการเรียนรู้ 
จํานวน 

(แหล่ง) 
ความถี"/สถติิการใช้ 

ร้อยละ 

1 หอ้งสมุด 1 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์  90.26 

2 หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 2 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์  91.4 

3 หอ้งดนตรีไทย 1 50 คน/วนั 87.8 

4 หอ้งแนะแนว 1 ตามความเหมาะสม 87.8 

5 หอ้งศาสนา 1 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 77.4 

6 แผน่พบัความรู้ 37 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 89.00 

7 หอ้งสมุดเคลื/อนที/ และมุมหนงัสือใน
หอ้งเรียน 

38 ตามความเหมาะสม 85.4 

8 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 2 � ครั5 ง/คน/ปีการศึกษา 93.00 

9 ป้ายนิเทศ และความรู้รอบเสา ใต้อาคารเรียน ต า ม ค ว า ม เห ม าะ ส ม 

แลว้แต่โอกาส 

83.4 

10 มุมความรู้ _ กลุ่มสาระ และมุมความรู้ของ
หอ้งสมุด 

1 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 93.8 

11 หอ้งดนตรีสากล 1 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 87.2 

รวม 86        เฉลี"ยร้อยละ 87.86 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

ความสําเร็จในการจัดการศึกษา  (ข้อมูลเกียรติยศ ชื"อเสียง / จุดเด่นของสถานศึกษา)     

ปีการศึกษา  ���\ 

ประเภท ชื"อรางวลัที"ได้รับ / ระดับรางวลั 
หน่วยงาน 

ที"มอบรางวลั 
วนั / เดือน / ปี 

สถานศึกษา 
 

�.  ไดรั้บเกียรติบตัร โรงเรียนเอกชนประเภท
สามญัศึกษา  ที/มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั>นพื>นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 
	

\ ระดบัมธัยมศึกษาปีที/ = และมธัยมศึกษา
ปีที/ � รวม _ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ
เหรียญทองแดง  
   

สาํนกังาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) 

 

: มิถุนายน 	

_ 

	. ไดรั้บโล่รางวลัและเกียรติบตัร การ
ประเมินโรงเรียนเอกชนที"มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล  ���\  มีผลการประเมินอยู่
ในระดบั ดีมาก มีคะแนนเฉลี/ยคิดเป็นร้อยละ 
q:.:J เป็น � ใน 	� โรงเรียนของ สช.  
ทั/วประเทศ 
   

สาํนกังาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) 

 

28 กนัยายน 	

_ 
 

=. ไดรั้บเกีรติบตัรสถานศึกษาดีเด่น จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพภายนอก (องค์กรมหาชน) สมศ. ที"มี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพดีมากทั>งสามรอบ คือ 
รอบแรก(พ.ศ.	
::-	
:_)     
รอบสอง (พ.ศ.	
:q-	

=)  
และรอบสาม(พ.ศ.	

:-	

_)  
ซึ/ งเป็น � ใน =�J โรงเรียน 
ระดบัการศึกษาขั5นพื5นฐานทั/วประเทศ  
(มีโรงเรียนทั5งหมด =�, 508 โรง) 
 
 
 

สาํนกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพภายนอก 
(องคก์รมหาชน)  

หรือ สมศ. 
 

�
 ตุลาคม 	

_ 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

 

ประเภท ชื"อรางวลัที"ได้รับ / ระดับรางวลั 
หน่วยงาน 

ที"มอบรางวลั 
วนั / เดือน / ปี 

นักเรียน �.นางสาวชญัญา  เหมพรวสิาร   
มธัยมศึกษาปีที/ � /�  ทาํคะแนน  
Pre-Addmission’ �\  สายศิลป์ ในประเภท
คะแนนรวมทุกวชิา อันดับ # ของเขต และ
อันดับ � ของภาค   
 
 

ชมรมแนะแนว
ร่วมกบัสนามสอบ 

ทั/วประเทศ 
 

�q พฤศจิกายน  	

_ 
 

	. นางสาวชุติกานต ์  สุรรัตน์            ม. �/� 
จากการแข่งขนัเขียนบรรยายภาพเป็นภาษา
ฝรั/งเศส    ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ #  
 
 

สมาคมครูภาษา
ฝรั/งเศสแห่งประเทศ

ไทยในพระราชูปถมัภ ์
 

	q พฤศจิกายน  	

_ 

=. นางสาวพิณศิริ   ใจปินตา   
     นางสาวภทัรสุดา    สุวชิาวรพนัธ์ุ   
     และนางสาวปิยเรศ มหทัธนา 
จากแข่งขนัทกัษะภาษาจีน   “ Fr iendship 
Cup ครั>งที" \”  ณ มหาวทิยาลยักรุงเทพ   
วทิยาเขตรังสิต   ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ # พร้อมถ้วยรางวลั 
 
 

สมาคมแลกเปลี/ยน
บุคลากรไทยจีนร่วม

ดว้ยมหาวทิยาลยั
กรุงเทพ มหาวทิยาลยั

ภาษาต่างประเทศ
กวางตุง้  สถานี

วทิยCุhina Radio 
International ประจาํ
ภาคพื5นเอเชีย สาํนกั
ข่าวซินหวั ประจาํ
ประเทศไทย และ

โรงเรียนภาษา 
สายสัมพนัธ์ 

 
 
 

 

�\ มกราคม 	

_ 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

ปีการศึกษา  ���N 

ประเภท ชื"อรางวลัที"ได้รับ / ระดับรางวลั 
หน่วยงาน 

ที"มอบรางวลั 
วนั / เดือน / ปี 

สถานศึกษา การตรวจติดตามประเมินผลการจดั
การศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามญั   
ผลการประเมิน    สถานศึกษามีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ ์ระดบัดีมาก ได ้�JJ คะแนนเตม็ 

 

สาํนกังาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

=J มิถุนายน 	

q 

 

รางวลัเชิดชูเกียรติ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั5นพื5นฐาน (O-NET)    
เกียรติบตัร  รางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

สาํนกังาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

� ธนัวาคม 	

q 
 

ครู คุณครูพวงทอง      แกว้นาเส็ง 
1. ไดส่้งผลงานเรียงความ “คุณครูที/รัก” ของ

นกัเรียนชั5น ม.	 เขา้ร่วมประกวดและไดรั้บ
เกียรติบตัร จาํนวน q คน                                                       

2. โครงการภาคภูมิแผน่ไทย ให้คนไทยทั/ว
ประเทศส่งเรื/องราวที/น่าภูมิใจของประเทศ
ไทย เพื/อเป็นสมบติัลํ5าค่าของชาติ และส่ง
ต่อไปยงัชนรุ่นหลงัสืบไป  คณะทาํงาน
โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย มีความยนิดี
ว่า “คุณครูพวงทอง   แก้วนาเส็ง”  คือ # ใน 
#��,��� คนแรกของประเทศไทย ไดร่้วมส่ง
เรื/องราวมายงัโครงการและไดรั้บ  เข็มกลัด  
ที/ระลึกจากโครงการ 

 

ศูนยจิ์ตวทิยา
การศึกษา  

มูลนิธิยวุสถิรคุณ 

ปีการศึกษา 	

q 

คุณครูปิยะนุสรณ์    ชนะชาญชยั 
ไดรั้บการคดัเลือกครูผูส้มควรไดรั้บ
พระราชทาน รางวลั สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
ระดับเขตบางรัก 

 
 

เขตบางรัก ปีการศึกษา 	

q 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

ประเภท ชื"อรางวลัที"ได้รับ / ระดับรางวลั 
หน่วยงาน 

ที"มอบรางวลั 
วนั / เดือน / ปี 

ครู นางสาวนาฏยา   งามเสงี/ยม 
ไดรั้บรางวลั :  เกียรติบัตรการเป็นผู้ฝึกซ้อม
ส่งนักเรียนดนตรีไทยชั>นมัธยมศึกษาปีที"  -   
เข้าร่วมการแข่งขันเดี"ยวขิม 7 หย่อง   
ในระดบัชั5น  ม.�-ม.=  ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน ระดบัเขตพื5นที/การศึกษา ครั5 งที/  ��   
ประจาํปีการศึกษา 	

q   จนนกัเรียนไดรั้บ
รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั � ระดบัเหรียญ
ทอง  
 

เขตพื5นที/การศึกษา 14–16พฤศจิกายน 	

q 

นักเรียน เด็กหญิงลดัดา  กาํหอม   นกัเรียน  ชั5น ม.=/
 
การแข่งขนัเทนทิส รายการเทนนิสเยาวชน 
Guangdong International Junior Tennis 
Championships  @ Guangzhou, China 
ไดร้างวลั 
   - ชนะเลิศ หญิงเดี/ยว รุ่นอายไุม่เกิน �: ปี 
   - ชนะเลิศหญิงคู่  รุ่นอายไุม่เกิน �: ปี 
   - รองชนะเลิศอนัดบั 	 หญิงเดี/ยว รุ่นอาย ุ       
      ไม่เกิน �: ปี 

Air Asia  CU   
Tennis  Club 

 

	 - q กรกฎาคม 	

q 

�. เด็กหญิงอรษา  เชียงแรง            ชั5น ม.	/: 
	. เด็กหญิงชนานาถ  วิริยะศกัดา   ชั5น ม.�/	 
=. เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน         ชั5น ม.�/= 
:. เด็กหญิงณฐัวศา มโนมยัวิบูลย ์  ชั5น ม.�/= 

. เด็กหญิงอฐิตา  กิจเชวง               ชั5น ม.�/
 
     การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ และ
สิ/งประดิษฐเ์พื/อการแข่งขนั ระดบันานาชาติ 
(K*bot Asia 	J��) ในหวัขอ้ A Better 
Tomorrow  ไดรั้บรางวลั The most creative 
รองชนะเลิศ อนัดบัที/ = 
 

ประเทศสิงคโปร์ �J-�= กรกฎาคม 	

q 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

ประเภท ชื"อรางวลัที"ได้รับ / ระดับรางวลั 
หน่วยงาน 

ที"มอบรางวลั 
วนั / เดือน / ปี 

นักเรียน เด็กหญิงพชรพร วสุิทธิไพฑูรย ์     ชั5น ม.=/

การแข่งขนัเดี/ยวขิม \หยอ่ง ระดบัชั5น ม.�-ม.= 
ไดรั้บรางวลัระดบั  เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที" # 
 

สาํนกังานเขตพื5นที/
การศึกษา มธัยมศึกษา 

เขต 	 
 

�:-�� พฤศจิกายน 	

q 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั5นพื5นฐาน  
(O-NET) ระดบัชั5นมยัมศึกษาปีที/ =   
โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์
ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญ
ทองแดง  ปีการศึกษา ���\ 
 

สาํนกังาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

� ธนัวาคม  	

q 

นางสาวนวนิดา  ตั5งศิริพาณิช         ชั5น ม.
/� 
การแข่งขนั English Speech Contest  2560 
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ   ถว้ยรางวลั เกียรติบัตร 
และเงินรางวลั #,��� บาท 
 

โรงเรียน 
อสัสัมชญัพาณิชยการ 

� กุมภาพนัธ์ 	
�J 

�. นางสาวภทัทิยา       วอ่งศรีชั5น           ม.
/
 
	.นางสาวศุกาญจน์ดา ธนินธนวฒัน์ชั5น ม.
/
 
การแข่งขนัทกัษะภาษาจีน  “Friendship Cup” 
ครั5 งที/ q  การแข่งขนัร้องเพลงจีนประสาน
เสียง ระดบัมธัยมศึกษา  ไดรั้บรางวลั ชนะเลิศ 
 

ศูนยว์ฒันธรรม 
แห่งประเทศจีน 

�� กุมภาพนัธ์   	
�0 

เด็กหญิงฉนัทิสา     ริ5วธงชยั         ชั5น ม.=/	 
การแข่งขนัทกัษะภาษาจีน การแข่งขนั
ประกวด เรียงความภาษาจีน ระดบั
มธัยมศึกษา “Friendship Cup” ครั5 งที/ q 
ไดรั้บรางวลั  รองชนะเลิศ อันดับที" � 
 

ศูนยว์ฒันธรรม 
แห่งประเทศจีน 

�� กุมภาพนัธ์   	
�0 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

ปีการศึกษา  ���� 
 

ประเภท ชื"อรางวลัที"ได้รับ / ระดับรางวลั 
หน่วยงาน 

ที"มอบรางวลั 
วนั / เดือน / ปี 

สถานศึกษา - โรงเรียนเอกชนที/ไดเ้ปิดกิจการอยา่งมี
คุณภาพมากกวา่ �JJ ปี 

- รางวลัโรงเรียนเอกสรที/มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั5นพื5นฐาน(O-NET) ระดบัชั5น
มธัยมศึกษาปีที/ = และ ปีที/ � ตามเกณฑที์/
กาํหนด 

สาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน(สช.) 

q-�J กุมภาพนัธ์ 	
�� 

ครู นายจิราฤทธิH    ทิพยลุ์ย้ 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 	 ในการจดั
ประกวดภาพถ่าย เนื/องในโอกาสวนัครู ครั5 งที/ 
�	 พ.ศ. 	
�� ในหวัขอ้ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก”  

จดัโดยคุรุสภา �� มกราคม 	
�� 

นักเรียน พิธีมอบประกาศนียบตัร DELF  Solaria  
รับรองความรู้ภาษาฝรั/งเศส 

ความรู้ภาษาฝรั"งเศสระดับเบื>องต้น DELF  A 1 

�. น.ส.วรรณ     จนัทรโชติ           ชั5น ม.�/� 

	. น.ส.รัญญา     บุญครองธรรม    ชั5น ม.�/� 

=. น.ส.ญาณินทร   คงจนัทร์          ชั5น ม.�/� 

:. น.ส.ณฐักมลธร   เอื5อสิทธิโชค  ชั5น ม.�/� 

5. น.ส.อภิสร        บุญสิริโรจน์     ชั5น ม.�/� 

6. น.ส.วริศรา      ฉตัรปราโมทย ์  ชั5น ม.�/� 

7. น.ส.ณชัชา       พิทกัษพ์รสิน     ชั5น ม.�/� 

8. น.ส.ฌิชา          งามกาละ           ชั5น ม.�/� 

ความรู้ภาษาฝรั"งเศสระดับเบื>องต้น DELF  A 2 

�. น.ส.พรทิพย ์   ศรีอุทยั            ชั5น ม.�/� 

	. น.ส.ฐิติรัตน์     ริธีรังสี            ชั5น ม.�/� 

=. น.ส.พสัว ี       ชีวประภาวงศ ์ ชั5น ม.�/� 

:. น.ส.ณิชาพร     เศรษฐสิงห์     ชั5น ม.�/� 


. น.ส.กชพร       ภิญโญปรวฒัน์ ชั5น ม.�/� 

�. น.ส.นวนิดา     ตั5งศิริวานิช      ชั5น ม.�/� 

\. น.ส.มาตินา      อนุตรพร         ชั5น ม.�/� 

สมาคมครูภาษาฝรั/งเศส

แห่งประเทศไทย ในพระ

ราชูปถมัภ ์ ร่วมกบัสถาน

เอกอคัรราชทูตฝรั/งเศส  

ประจาํประเทศไทย 

\ กรกฎาคม 	
�J 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

ประเภท ชื"อรางวลัที"ได้รับ / ระดับรางวลั 
หน่วยงาน 

ที"มอบรางวลั 
วนั / เดือน / ปี 

 การประกวดสิ/งประดิษฐแ์ละโครงงาน

วทิยาศาสตร์นานาชาติ (K*bot Asia 2017) 
ประเภทที/ � The Sensor Trash 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที/ � 

ประเภทที/ 	  ลูกบอลตกถึงพื5นชา้ รางวลัชมเชย 
 �. เด็กหญิงณฐัพชัร   พรรณสวสัดิH     ชั5น ม.�/� 

	. เด็กหญิงโชติกา     นรนิธิวรรณ    ชั5น ม.�/� 

=. เด็กหญิงอฐิตา        กิจเชวง          ชั5น ม.	/� 

:. เด็กหญิงพิชญาภา    จิตดอน         ชั5น ม.	/: 


. เด็กหญิงณฐัวศา     มโนมยัวบูิลย ์ ชั5น ม.	/� 

มหาวทิยาลยัฮ่องกง 
โพลีเทคนิค 

 

��-�: กรกฎาคม 	
�J 

นักเรียน กิจกรรมแข่งขนัพบักระดาษโอริงามิ  
ภายใตห้วัขอ้ “นิทานกระดาษ” 

ไดร้างวลัชนะเลิศ (โล่รางวลั เกียรติบตัร และ
จาํนวนเงิน 
,JJJ) 

�. น.ส.ดารวลี     ดุรงคพ์ิสิษฎก์ุล   ชั5น ม.
/= 

	. น.ส.กริณฑา      เหล่ามรกต       ชั5น ม.
/� 

=. น.ส.สิตาภรณ์     พิทนัโชติ        ชั5น ม.
/� 

Mainichi Academic   
ศูนยแ์นะแนวศึกษาต่อ
ประเทศญี/ปุ่นครบวงจร 

	�-	\ สิงหาคม 	
�J 

 กิจกรรมออกแบบสิ/งประดิษฐใ์นโครงการ 
“พลงัเล็กเปลี/ยนโลก ปี 5” 

ไดร้างวลัความคิดสร้างสรรคดี์เด่น 

น.ส.ณิชกานต ์   ตนัฑวรุิณฬห์   นกัเรียนชั5น  
ม.�/: 

กลุ่มบริษทั ปตท. 
ร่วมกบั บริษทั  
อสมท.  

q กนัยายน 	
�J 

 การแข่งขนัเดี/ยวซอดว้งและการแข่งขนัเดี/ยว
ขิม \ หยอ่ง 

- รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  ระดบัชั5น    
  มธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้ก่ การแข่งขนั    
  เดี/ยวซอดว้ง 

 น.ส.พชรพร  วสุิทธิH ไพฑูรย ์    ชั5น  ม.:/� 

- รางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 	  
  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้ก่ 

  การแข่งขนัเดี/ยวขิม \ หยอ่ง 

  น.ส.พชรพร   วสุิทธิH ไพฑูรย ์ชั5น ม.:/� 

สาํนกังานเขตพื5นที/
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 	 

�: พฤศจิกายน 	
�J 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

ประเภท ชื"อรางวลัที"ได้รับ / ระดับรางวลั 
หน่วยงาน 

ที"มอบรางวลั 
วนั / เดือน / ปี 

 กิจกรรมการแข่งขนั   
“RSU  English  Language Academic  
Contest 2017” 
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ รับโลห์รางวลั และ    
 เหรียญรางวลั ไดแ้ก่ 
 -  กิจกรรมแข่งขนัพูดภาษาองักฤษ   
    หวัขอ้  “Good Deeds My Dad did.” 
   นางสาวนวนิดา    ตั5งศิริวานิช ชั5นม. �/� 

มหาวทิยาลยัรังสิต �\ พฤศจิกายน 	
�J 

 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั   1 
 รับโลห์รางวลั และ เหรียญรางวลั ไดแ้ก่ 
 -  กิจกรรมแข่งขนัเขียนเรียงความเป็น 

  ภาษาองักฤษ หวัขอ้   
  “ The picture of the King holding a map    
  and  there is a big tree.” 

     นางสาวนถสร   ไกรนรา  ชั5น ม. �/� 

มหาวทิยาลยัรังสิต �\ พฤศจิกายน 	
�J 

 

ไดรั้บรางวลัชมเชยรับโลห์รางวลั และเหรียญ
รางวลั ไดแ้ก่ 

- กิจกรรมแข่งขนัร้องเพลงภาษาองักฤษ  
หวัขอ้ “ The Song must be about dad.” 
นางสาวจิดาภา  สมบติัหิรัญวงศ ์ชั5น ม. �/� 

มหาวทิยาลยัรังสิต �\ พฤศจิกายน 	
�J 

 

- กิจกรรมการแข่งขนัตอบคาํถามความรู้ทั/วไป  
เกี/ยวกบัประเทศฝรั/งเศส ไดแ้ก่ 

 นางสาววรัญญา   บุญครองธรรม ชั5น ม.�/�
ไดรั้บรางวลัชมเชย 

-  กิจกรรมการแข่งขนับรรยายภาพเป็นภาษา   
   ฝรั/งเศส ไดแ้ก่ 

   นางสาวพรทิพย ์  ศรีอุทยั ชั5น ม.�/� 

  ไดรั้บรางวลัชมเชย 

สมาคมครูภาษาฝรั/งเศส
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภ ์  

= ธนัวาคม 	
�J 

 

การประกวดรางวลัวรรณกรรม 

ประเภทเรียงความ ในหวัขอ้ 

“มิ/งมิตร” ไดรั้บรางวลัชมเชย ไดแ้ก่นางสาว
ธญัพรภสั    กนกมงคล นกัเรียนชั5น ม.�/
 

สื/อมวลชนคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย 


 ธนัวาคม 	
�J 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ส่วนที"  � 

ทศิทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

 

 

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

 
ปรัชญาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

 “ มนุษย์ที�มีคุณภาพ  คือ มนุษย์ที�มีคุณธรรมและความรู้ ” 

 
คติพจน์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
  ศึกษาดี    มีวินัย    ใจเมตตา   ใ ฝ่หาคุณธรรม   เลิศล ํ*าการงาน 

การศึกษาคือชีวิตที/เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที/เป็นอมตะและชี5 นาํแนวทางการดาํรงชีวิตที/มีวินัย 
เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอนัแน่วแน่ที/จะศึกษาทั5งดา้นศาสตร์และศิลป์ รวมทั5งวิทยาการที/ทนัสมยั เพื/อ
ประกอบสัมมาอาชีพ ดว้ยความซื/อสัตยสุ์จริตจะธาํรงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

 
ศึกษาดี หมายถึงเป็นการศึกษาที/ให้ความรู้และทกัษะพื5นฐานที/จาํเป็นอย่างเพียงพอ เช่นความรู้

ดา้นภาษา ดา้นคิดคาํนวณ ความเขา้ใจหลกัการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั5งรู้จกั
คิดเป็น แกปั้ญหาเป็น วิเคราะห์ ริเริ/มสร้างสรรค ์และใฝ่รู้ตลอดเวลา รู้จกัแสวงหาความรู้
เพื/อพฒันาตนเอง และเพื/อการงานอาชีพ มีความเจริญที/สมดุลระหวา่งวตัถุและจิตใจ 

มีวนัิย หมายถึงการมีนิสัยที/ดีงาม การดาํรงชีวติอยา่งเรียบง่าย  มีวนิยัในตนเอง รู้จกัรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  และสังคม  เคารพสิทธิของผูอื้/น  ปฏิบติัตามกติกา และกฎเกณฑข์องสังคม  
เทิดทูนสถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์และระบอบประชาธิปไตย                                    

ใจเมตตา หมายถึงการไม่เป็นคนเห็นแก่ตวั  เห็นความสําคญัของประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ของตน  
ร่วมมือกับผูอื้/นในสังคม  มีนําใจดี  เอื5อเฟื5 อเผื/อแผ่ รู้จกัแบ่งปันด้วยความรักและความ
เสียสละ 

ใฝ่หาคุณธรรม 
  

หมายถึง เป็นคนศรัทธาในศาสนา ยดึมั/นในหลกัธรรม  มีค่านิยมที/ถูกตอ้ง  มีความรักและ
ใหอ้ภยั มีสามคัคีธรรม  กตญั�ูต่อสถาบนัและผูมี้พระคุณ  มีความเขา้ใจและซาบซึ5 งใน
คุณค่าของวฒันธรรม มีความซื/อสัตย ์อดทน สามารถบูรณาการวทิยาการ และเทคโนโลยี
เขา้กบัสัจธรรมอนัสูงส่ง  เพื/อการดาํรงชีวิตที/มีคุณค่าต่อตนเองแลผูอื้/น                              

เลิศลํ>าการงาน หมายถึงมีวสิัยทศัน์ในการทาํงาน รักการทาํงาน มีเจตคติที/ดีต่ออาชีพสุจริต ขยนัรู้จกั 
พฒันาการงานอาชีพใหมี้ประสิทธิภาพ 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

 

อัตลักษณ์ของผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
            “ ซื�อตรง   เรียบง่าย   การงาน   รักเมตตา    กตัญ/ูรู้คุณ” 
 

#. ซื"อตรง(Regular ity)       ซื/อสัตยสุ์จริต มีมโนธรรม เที/ยงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกงยึดความ
ถูกตอ้ง “ผู้ที"มีความซื"อสัตย์ในเรื"องเล็กน้อย   ก็จะซื"อสัตย์ในเรื"องใหญ่
ด้วย ผู้ที"ไม่ซื" อสัตย์ในเรื"องเล็กน้อย  ก็จะไม่ซื"อสัตย์ในเรื"องใหญ่ด้วย”  
(ลก ��:10)   

�. เรียบง่าย(Simplicity)     อยู่อยา่งพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ/งที/ตนมี สุภาพ ถ่อมตน และมี
ความสุขในชีวิตของตน“เรียนรู้ที"จะพอใจในสภาพของตน รู้จักมีชีวิตอยู่
อย่างอดออมและรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เรียนรู้ที"จะเผชิญกับทุก
สิ"งทุกกรณ”ี(ฟป �:11-13)   

-. การงาน  (Work) รักและมุ่งมั/นในการทาํงาน  ไม่เลือกงาน  ขยนัขนัแข็ง  ทุ่มเท  รับผดิชอบ 
“พระเจ้าจะประทานรางวลัแก่ทุกคนตามการงานของเขา” (มธ #�:27) 

�. รักเมตตา (Char ity) เป็นบุคคลเพื/อผูอื้/น เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ “ผู้ที"แสดงความ
เมตตากรุณาด้วยใจยินดี จงรักด้วยใจจริง  จงหลีกหนีความชั"ว  จงยึดมั"น
ในสิ"งที"ดี  จงรักกันฉันพี"น้อง  จงคิดว่าผู้ อื"นดีกว่าตน  อย่าเฉื"อยชา  จงมี
จิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า  จงชื"นชมในความหวงั” 
(รม #�:4-13) 

�. กตัญ{ูรู้คุณ(Gratitude) กตญั�ู ตอบแทนผูมี้พระคุณ มีจิตสํานึกในความดีของผูอื้/น ใส่ใจผูอื้/น 
จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และสถาบนัการศึกษา “บุตร
จงเชื"อฟังบิดามารดาจงให้เกียรติบิดามารดา  เป็นพระบัญญติแรกแล้ว
ท่านจะอยู่บนแผ่นดินอย่างเป็นสุขและมีอายุยืน” (อฟ 6:1-4) 

 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
 จิตใจงาม  ความรู้ดี ( Noble-minded and knowledgeable ) 
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คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
              1. จงรักภักดีและกตัญ{ู  รู้จกับทบาทของตนเอง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จงรักภกัดียึดมั/นใน
ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เป็นศาสนิกชนที/ดีและแสดงตนสมํ/าเสมอปฏิบติัตนตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความประพฤติดีอยู่ในโอวาท แสดงความกตญั�ูรู้คุณ ต่อผูมี้พระคุณบิดามารดา 
ผูป้กครอง คณะเซอร์ ครูบาอาจารยแ์ละต่อสถานศึกษา 

�. ซื"อตรง   คุณธรรมที/สําคญัสําหรับการดาํรงชีวิตอยา่งหนึ/งคือ มีความซื/อสัตยสุ์จริต และมีวินยัซึ/ งรวมถึง
การไม่คดโกงผูอื้/น ไม่วา่จะเป็นการคดโกง หรือขโมยทรัพยสิ์น สิ/งของ เวลา ทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่เอาผลงานของ
ผูอื้/นมาเป็นของตน ไม่ใชว้ธีิการที/ผิดเพื/อไดม้าซึ/ งสิ/งที/ตนตอ้งการ ไม่ทุจริต คอรัปชั/น  ตรงต่อเวลาและหนา้ที/ไม่เอา
ตาํแหน่งหนา้ที/ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือพวกพอ้ง ยุติธรรมต่อผูอื้/นและสังคม มีความจริงใจกบัทุกคน 
รวมถึงมีวนิยัในตนเอง และเที/ยงตรงต่อตนเอง ผูอื้/นและต่อสถาบนั 

3. เรียบง่าย  ดาํเนินชีวิตสมถะ พอเพียง ประหยดัและรู้ประมาณ มีความสุภาพถ่อมตน จิตใจงดงาม  มีความ
บริสุทธิH ทั5งกายและใจ  รักสันติ และความสงบ มีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทที/สุภาพเรียบร้อย อ่อนนอ้ม นุ่มนวลใน
กิริยาและวาจา มีความเป็นกุลสตรีแบบหญิงไทย เคารพในเกียรติและศกัดิH ศรีของตนเองและผูอื้/น ปฏิบติัตน ตาม
วฒันธรรมประเพณีไทย  

4. ขยัน ทุ่มเท  มุ่งมั/นทาํภารกิจที/ได้รับมอบหมายอย่างจริงจงั บากบั/น พากเพียรต่อภาระที/ยากลาํบาก
กระตือรือร้นในการทาํงาน ทาํงานด้วยใจรักและอุทิศเวลาให้แก่งาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ ลงมือทาํงานทนัทีเมื/อไดรั้บมอบหมาย รับทาํงานที/ไม่มีผูอื้/นอยากทาํ  ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์  ฝึกฝน
ตนเองให้มีความสามารถและความชาํนาญ สามารถพฒันางานใชแ้นวคิดวิธีใหม่ๆ ที/เหมาะสม ในการปฏิบติังาน 
จนไดผ้ลงานที/สมบูรณ์ 

5. เป็นบุคคลเพื"อผู้อื"น  รัก เมตตา  มีจิตสาธารณะ มีเมตตาธรรม ช่วยเหลือผูอื้/น เป็นผูรู้้จกัการให้และการ
รับรู้จกัเสียสละและแบ่งปัน เขา้ใจและเห็นใจผูอื้/น รักและรู้จกัให้อภยัเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน มี
นํ5าใจ ไม่เห็นแก่ตวั  มีจิตใจมั/นคง แน่วแน่ มีความสํานึกในความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอื้/นใหค้วามเอาใจใส่
และสนใจผูอ้ยูช่ายขอบและผูย้ากไร้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ยากไร้สติปัญญา สุขภาพ  ทรัพยสิ์น  สังคม  ความรู้ ฯลฯ 
          �. มีวินัย  การปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์  ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว  สถานศึกษา และสังคม  
เป็นปกติวสิัย  ไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้/น  ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจาํวนั และรับผดิชอบใน
การทาํงานทั5งส่วนตวัและส่วนรวม 
 7. ใฝ่เรียนรู้ การแสดงออกถึงความตั5งใจ เอาใจใส่เพียรพยายามในการเรียนรู้  สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ  ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร  สิ/งพิมพ ์ สื/อเทคโนโลยีต่างๆ  จากแหล่งเรียนรู้ทั5งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาอยา่งสมํ/าเสมอ   ดว้ยการเลือกใชสื้/ออยา่งเหมาะสม บนัทึกความรู้  วเิคราะห์  สรุปเป็นองค์
ความรู้  แลกเปลี/ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด  เผยแพร่ และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้  
 \. เชิดชูความเป็นไทย  การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย เห็นคุณค่า  ชื/นชม  มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์  สืบทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวฒันธรรมไทย มีความ
กตญั�ูกตเวที  เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการสื/อสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   
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ตารางเทยีบคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 
(Desirable Characters Evaluation) 

 

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของโรงเรียน พฤติกรรมผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ข้อ 
1.  จงรักภกัดีและกตญั�ู (ต่อชาติ ศาสนา รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 1 
     พระมหากษตัริย ์และผูมี้พระคุณ) 
       Loyalty and gratitude 

Love of nation, religion and monarchy  

 กตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  
Gratitude 

 

	.  ซื/อตรง    
      Regularity 

ซื/อสัตยสุ์จริต    
Honesty and integrity 

2 

3.  เรียบง่าย    อยูอ่ยา่งพอเพียง มีความสมถะ 5 
      Simplicity Contentment and self-sufficiency  
4.  ขยนั ทุ่มเท   
      Travail 

มุ่งมั/นในการทาํงาน มีความมานะอุตสาหะ  
Dedication and commitment to work 

6 

5.  เป็นบุคคลเพื/อผูอื้/น  มีจิตสาธารณะ/รักเมตตา/รับผดิชอบต่อสังคม 8 
      Be all to all Public consciousness /Charity /Civic responsibility  
6.  มีวนิยั  มีวนิยั  Discipline 3 
      Discipline เป็นผูน้าํและผูต้ามที/ดี  

Ability and willingness to lead and follow 
 

7.  ใฝ่เรียนรู้  ใฝ่เรียนรู้ เพิ/มพูนทกัษะ  4 
      Avidity for learning Avidity for learning  
8.  เชิดชูความเป็นไทย  รักความเป็นไทย  7 
     Cherishing Thai identity Cherishing Thai identity  

 
สมรรถนะสําคญัของผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
 �.  มีความสามารถในการสื/อสาร 
 	.  มีความสามารถในการคิด 
 =.  มีความสามารถในการแกปั้ญหา 
 :.  มีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
 
.  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
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การวเิคราะห์สภาพโรงเรียน (SWOT ANALYSIS) 
 

ปัจจัยภายใน 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.โรงเรียนมีระบบและโครงสร้างการบริหารงาน
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีคุรุจารีและคู่มือการ
บริหารงานของฝ่ายต่างๆที/กาํหนดภาระหนา้ที/การ
ปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
2.โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดา้นการพฒันา
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยเปิด
สอนวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ตั5งแต่ระดบั 
ม.�-ม.
 เป็นภาษาองักฤษ 
3.โรงเรียนมีการจดัทาํระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน แผนปฏิบติัการและปฏิทินประจาํปี  มีการ
ใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน 
4.โรงเรียนมีนกับวชคณะภคนีเซนตป์อล เดอ 
ชาร์ตรดาํเนินการบริหารจดัการโดยมีการกระจาย
อาํนาจแบ่งเป็นฝ่ายและงานที/ชดัเจน  มีการกาํกบั
ติดตามตรวจสอบอยา่งสมํ/าเสมอ 
5.หวัหนา้ฝ่าย/งานมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานตามสายงานของตนเอง  ตลอดจนครู
และบุคลากรมีความรู้และความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนตรงตามวชิาเอกและความถนดั 
6.ครูมีความรักและผกูพนัในวชิาชีพและภาคภูมิใจที/
ไดป้ฏิบติังานในโรงเรียนแห่งแรกของคณะฯ 
7.ครูมีความรับผดิชอบและทุ่มเทในการปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ความสามารถ 

 
 

�.ครูบางส่วนยงัติดกบัวธีิการสอนรูปแบบเดิม เช่น 
การสอนแบบบรรยาย 
	.ครูเขา้ใหม่ยงัไม่เขา้ใจการปฏิบติังานอยา่งถ่องแท้
ถึงนโยบายการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเครือ
คณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร 
3.การลาออกของครูระหวา่งปีการศึกษา   
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ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส (Oppor tunities) อุปสรรค (Threats) 
�.โรงเรียนไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครอง
นกัเรียน และชุมชน มีผูป้กครองเครือข่ายในการ
ประสานงานระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 

	.โรงเรียนมีสมาคมผูป้กครองและครูฯ สมาคมศิษย์
ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศึกษา 

 3.โรงเรียนตั5งอยูใ่นชุมชนยา่นธุรกิจ บนเส้นทาง
คมนาคมที/สะดวก มีแหล่งการเรียนรู้ที/หลากหลาย 

4.โรงเรียนตั5งอยูใ่นบริเวณอาสนวหิารอสัสัมชญั จึง
ทาํใหน้กัเรียนส่วนใหญ่ไดซึ้มซบัคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

1.ผูป้กครองบางส่วนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ของโรงเรียนนอ้ยเกินไป 
	.นโยบายการสอบบรรจุของภาครัฐทาํให้โรงเรียน
ขาดแคลนบุคลากรที/มีความชาํนาญเฉพาะดา้น 
3.โรงเรียนตั5งอยูใ่นยา่นความเจริญมีหา้งสรรพสินคา้ 
สถานบนัเทิง  สื/อเทคโนโลยทีี/ทนัสมยัจาํนวนมาก  
และผูป้กครองบางส่วนมีเวลาใหก้บัลูกนอ้ย ทาํให้
นกัเรียนบางคนขาดความอบอุ่นและไดรั้บการชกัจูง
จากกระแสวตัถุนิยมส่งผลใหมี้พฤติกรรมที/เบี/ยงเบน
ไปจากคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

ทิศทางการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษา 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์     ปีการศึกษา &'()-&'(+ 

 
วสัิยทศัน์หรือปณธิาน (Vision) 

      โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหก้อปรดว้ยคุณธรรมในศาสนา วฒันธรรม และความรู้
สู่สากล รักษพ์ลงังานและสิ/งแวดลอ้ม   
 
พนัธกิจ (Mission) 

1. ผลิตผูเ้รียนที/มีความรู้ความสามารถ พร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม ตามอตัลกัษณ์ 
2. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพดา้นภาษาเพื/อการสื/อสารสู่สากล 
3. ส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ศกัยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ  
4. ส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื/อง 
5. พฒันาโรงเรียนดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิ/งแวดลอ้ม                          

 

   เป้าหมาย (Goal) 
1. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิH ทางวชิาการสูง  
2. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมที/ดีงามตามอตัลกัษณ์  
3. ผูเ้รียนมีทกัษะการสื/อสารดา้นภาษาองักฤษดีเยี/ยม  
4. ครูและบุคลากรมีความความรู้ ความสามารถและทกัษะทางวชิาชีพ  
5. ผูบ้ริหารมีกระบวนการบริหารและการจดัการศึกษาที/มีประสิทธิภาพ  
6. โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในที/มีประสิทธิผล  
7. โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิ/งแวดลอ้ม  

 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

�.   พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามอตัลกัษณ์ 

	.  พฒันาภาษาเพื/อการสื/อสารใหผู้เ้รียนพร้อมสู่สากล 

=.   พฒันาการสอนของครูที/เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

:.  พฒันาการบริหารและการจดัการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
5.  ส่งเสริมสถานศึกษาใหมี้มาตรฐานดีเด่นดา้นพลงังาน Energy Mind Award 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที" - 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

ตารางการวเิคราะห์ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

 
วสิัยทศัน์ (Vision) 

 
พนัธกิจ (Mission) 

 
เป้าหมาย (Goal) 

 
ยุทธศาสตร์ 

โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์
มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหก้อปรดว้ย
คุณธรรมในศาสนา 
วฒันธรรม และความรู้สู่
สากล รักษพ์ลงังานและ
สิ/งแวดลอ้ม   
 

�. ผลิตผูเ้รียนที/มีความรู้ความสามารถ  
พร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม ตามอตั
ลกัษณ์ 

�. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิH ทางวชิาการสูง  
	. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละ 
ค่านิยมที/ดีงามตามอตัลกัษณ์ 

�.พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ
ตามอตัลกัษณ์ 

	. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหม้ีศกัยภาพ
ดา้นภาษาเพื/อการสื/อสารสู่สากล 

=.ผูเ้รียนมีทกัษะการสื/อสารดา้นภาษา 
องักฤษดีเยี/ยม  

	.พฒันาภาษาเพื/อการสื/อสาร
ใหผู้เ้รียนพร้อมสู่สากล 

=. ส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากรใหม้ี
ศกัยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ  

:. ครูและบุคลากรมีความความรู้ 
ความสามารถและทกัษะทางวชิาชีพ  

=.พฒันาการสอนของครู      
ที/เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

:. ส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื/อง 


. ผูบ้ริหารมีกระบวนการบริหารและการ
จดัการศึกษาที/มีประสิทธิภาพ  
�. โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในที/มีประสิทธิผล 

:.พฒันาการบริหารและการ
จดัการศึกษาตามระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน  


. พฒันาโรงเรียนดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน
และสิ/งแวดลอ้ม  

\.โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นดา้นการ
อนุรักษพ์ลงังานและสิ/งแวดลอ้ม  
 

5.ส่งเสริมสถานศึกษาใหม้ี
มาตรฐานดีเด่นดา้นพลงังาน 
Energy Mind Award 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

=.ส่งเสริมและพฒันาครู
และบุคลากรใหม้ี
ศกัยภาพตามมาตรฐาน
วชิาชีพ  

 

�.ผลิตผูเ้รียนที/มีความรู้
ความสามารถ พร้อมดว้ย
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามอตัลกัษณ์ 

 

	.ส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียนใหม้ีศกัยภาพดา้น
ภาษาเพื/อการสื/อสารสู่
สากล 

 


.พฒันาโรงเรียนดา้น
การอนุรักษพ์ลงังานและ
สิ/งแวดลอ้ม  

 

:.ส่งเสริมและพฒันาการ
จดัการศึกษาของโรงเรียน
ใหม้ีประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเนื/อง 

 

�.ผู ้เรียน มีผล สั ม ฤท ธิH
ทางวชิาการสูง  
	.ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคแ์ละค่านิยมที/
ดีงามตามอตัลกัษณ์  
 

 

=.ผูเ้รียนมีทกัษะการ
สื/อสารดา้น
ภาษาองักฤษดีเยี/ยม  

:.ครูและบุคลากรมีความ
ความรู้ ความสามารถ
และทกัษะทางวชิาชีพ  
 


.ผูบ้ริหารมีกระบวนการ
บริหารและการจดั
การศึกษาที/มี
ประสิทธิภาพ  
�.โรงเรียนมีระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในที/มี
ประสิทธิผล  

 

\.โรงเรียนมีมาตรฐาน
ดีเด่นดา้นการอนุรักษ์
พลงังานและสิ/งแวดลอ้ม  

 

 

�.พฒันาผูเ้รียนใหม้ี
คุณภาพตามอตัลกัษณ์ 

โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหก้อปรดว้ยคุณธรรมในศาสนา วฒันธรรม และความรู้สู่สากล รักษพ์ลงังานและสิ/งแวดลอ้ม   
 

	.พฒันาภาษาเพื/อการ
สื/อสารใหผู้เ้รียนพร้อมสู่
สากล 

=.พฒันาการสอนของครู
ที/เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

:.พฒันาการบริหารและ
การจดัการศึกษาตาม
ระบบการประกนั
คุณภาพภายใน 

5.ส่งเสริมสถานศึกษาให้
มีมาตรฐานดีเด่นดา้น
พลงังาน Energy Mind 
Award 

วสิยัทศัน ์

พนัธกิจ 

เป้าหมาย 

ยทุธศาสตร์ 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

เป้าหมาย �. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิH ทางวชิาการสูง  
ยทุธศาสตร์ �. พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามอตัลกัษณ์ 
วตัถุประสงค ์ �. เพื/อพฒันาผลสัมฤทธิH ทางวชิาการของผูเ้รียน 
ตวัชี5วดัความสาํเร็จ 
 

�. ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนไดเ้หมาะสมตามระดบัชั5น 
	. ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการสื/อสารทั5งภาษาไทยและภาษาองักฤษเหมาะสมตามระดบัชั5น 
=. ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในดา้นการคิดคาํนวณเหมาะสมตามระดบัชั5น 
:. ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี/ยนความคิดเห็น แกป้ัญหา และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ 
     ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

. ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื/อสารไดอ้ยา่งเหมาะสมปลอดภยัมีประสิทธิภาพ 
�. ร้อยละของผูเ้รียนมีความกา้วหนา้จากพื5นฐานเดิมในแต่ละปีในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะต่าง ๆ ตามหลกัสูตรอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเนื/อง 
\. ร้อยละของค่าเฉลี/ยผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนมีพฒันาการสูงขึ5น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย     
_. ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติที/ดี พร้อมที/จะศึกษาต่อในระดบัชั5นที/สูงขึ5น หรือมีวฒุิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกบัช่วงวยั 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

เป้าหมาย 	. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมที/ดีงามตามอตัลกัษณ์ 
ยทุธศาสตร์ �. พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามอตัลกัษณ์ 
วตัถุประสงค ์ �. เพื/อพฒันาคุณลกัษณะที/พึงประสงคแ์ละค่านิยมที/ดีงามตามอตัลกัษณ์ของผูเ้รียน 
ตวัชี5วดัความสาํเร็จ 
 

1. ร้อยละของผูเ้รียนมีความประพฤติดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสาํนึกที/โรงเรียนกาํหนดปรากฎชดัเจน โดยไม่ขดักบักฎหมายและ 
    วฒันธรรมอนัดีของสังคม 
	. ร้อยละของผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ/งแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรม 
3. ร้อยละของผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในทอ้งถิ/นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี/ยวกบัภูมิปัญญาไทย และแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสมในชีวติประจาํวนั 
:. ร้อยละของผูเ้รียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ้ื/นและมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 


. ร้อยละของผูเ้รียนมีวธิีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แขง็แรง 
�. ร้อยละของผูเ้รียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยูเ่สมอ 
\. ร้อยละของผูเ้รียนรู้และมีวิธีการป้องกนัตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
_. ร้อยละของผูเ้รียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาํสิ/งที/ไม่ถูกตอ้ง และอยูร่่วมกนัดว้ยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

เป้าหมาย =. ผูเ้รียนมีทกัษะการสื/อสารดา้นภาษาองักฤษดีเยี/ยม 
ยทุธศาสตร์ 	. พฒันาภาษาเพื/อการสื/อสารใหผู้เ้รียนพร้อมสู่สากล 
วตัถุประสงค ์ �. เพื/อใหผู้เ้รียนมีทกัษะการสื/อสารดา้นภาษาองักฤษดีเยี/ยม 
ตวัชี5วดัความสาํเร็จ 
 

1. ร้อยละของผูเ้รียนชั5นมธัยมศึกษาปีที/ 3 มีทกัษะการสื/อสารดา้นภาษาองักฤษตามมาตรฐานของ CEFR ที/ระดบั A2                
2. ร้อยละของผูเ้รียนชั5นมธัยมศึกษาปีที/ 6 มีทกัษะการสื/อสารดา้นภาษาองักฤษตามมาตรฐานของ CEFR ที/ระดบั B1     
           

 
 
 
เป้าหมาย :. ครูและบุคลากรมีความความรู้ ความสามารถและทกัษะทางวชิาชีพ  
ยทุธศาสตร์ =. พฒันาการสอนของครูที/เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
วตัถุประสงค ์
 

�. เพื/อใหค้รูมีกระบวนการเรียนการสอน 
  ที/สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 

	. เพื/อใหค้รูมีการจดัการเรียนการสอนที/ยดึโยง  
   กบับริบทของชุมชนและทอ้งถิ/น 

=. เพื/อใหค้รูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจ 
    ของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ตวัชี5วดัความสาํเร็จ 
 

�. ร้อยละของครูที/มีการจดักระบวนการ 
    เรียนการสอนที/สร้างโอกาสใหผู้เ้รียน   
    ทุกคนมีส่วนร่วม 
 

�. ร้อยละของครูที/มีการจดัการเรียนการสอนที/ 
    ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถิ/น 
 

�. ร้อยละของครูที/มีการตรวจสอบและประเมินความรู้          
     ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

เป้าหมาย 
.  ผูบ้ริหารมีกระบวนการบริหารและการจดัการศึกษาที/มีประสิทธิภาพ    
ยทุธศาสตร์ :. พฒันาการบริหารและการจดัการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
วตัถุประสงค ์
 

�. เพื/อใหโ้รงเรียนมี  
    การกาํหนด     
    เป้าหมาย วสิัยทศัน์   
    และพนัธกิจที/ 
    ชดัเจน 

	. เพื/อใหโ้รงเรียนมีแผนและดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการบริหาร    
    และการจดัการศึกษาที/มีความเหมาะสม 

=. เพื/อใหผู้เ้กี/ยวขอ้งทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมรับผดิชอบ
ต่อผลการจดัการศึกษาให้
มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  

:. เพื/อใหโ้รงเรียนมีการ
กาํกบัติดตาม 
ประเมินผลการ
บริหารและการจดั 

     การศึกษา 
ตวัชี5วดัความสาํเร็จ 
 

�. ร้อยละการกาํหนด   
    เป้าหมาย วสิัยทศัน์     
    และพนัธกิจของ  
    โรงเรียน ตรงกบั 
    วตัถุประสงคข์อง  
    แผนการศึกษาชาติ  
    และสอดคลอ้งกบั 
    ความตอ้งการของ 
    ชุมชนทอ้งถิ/นอยา่ง    
    ชดัเจน 
 

�. ร้อยละของการดาํเนินงานบริหารและจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล    
	. ร้อยละของแผนการดาํเนินงานพฒันาวชิาการเนน้คุณภาพของผูเ้รียน
รอบดา้นทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคนและดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
=. ร้อยละของครูและบุคลากรไดร้ับการพฒันาใหม้ีความ  เชี/ยวชาญทาง
วชิาชีพมีความรู้ความสามารถ และทกัษะตามมาตรฐานตาํแหน่ง 
:. ร้อยละของครู บุคลากรและนกัเรียนไดร้ับการมอบขวญัและกาํลงัใจ

จากโรงเรียน 

. ร้อยละของการบริหารจดัการขอ้มูล สารสนเทศมีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทนัสมยั  นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดแ้ละดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ 
�. ร้อยละของ การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมดี และกระตุน้

ใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนรู้ ทั/วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
\. ร้อยละของการจดับริการสื/อและบริการเทคโนโลยมีีความเหมาะสม 
 

�. ร้อยละของผูเ้กี/ยวขอ้ง
ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
ในการมีส่วนร่วม และมี
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการรับผิดชอบต่อผล
การจดัการศึกษาใหม้ี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

 

�. ร้อยละของการกาํกบั
ติดตามและ
ประเมินผล การ
บริหารและการจดั
การศึกษาของ
โรงเรียนมีความ
เหมาะสม ชดัเจน และ
เปิดโอกาสให้
ผูเ้กี/ยวขอ้งมีส่วนร่วม 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

เป้าหมาย �.  โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในที/มีประสิทธิผล 
ยทุธศาสตร์ :.  พฒันาการบริหารและการจดัการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
วตัถุประสงค ์ �.  เพื/อใหโ้รงเรียนมีการใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพื/อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหด้ียิ/งขึ5น 
ตวัชี5วดัความสาํเร็จ 
 

�.  ร้อยละของโรงเรียนจดัวางระบบการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนที/ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรมมีขั5นตอนอยา่งชดัเจนและมีความ
เป็นไปไดใ้นการปฏิบตัิ 

	. ร้อยละของผูเ้กี/ยวขอ้งทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือในการวางระบบและดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นอยา่งดี 
=.  ร้อยละของพอ่แม่ ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ทอ้งถิ/น และผูม้ีส่วนเกี/ยวขอ้งมีความมั/นใจต่อระบบการบริหารและการจดัการของ  
     โรงเรียนในระดบัสูง 
 

 

 

 

เป้าหมาย \. โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิ/งแวดลอ้ม  
ยทุธศาสตร์ 
. ส่งเสริมสถานศึกษาใหม้ีมาตรฐานดีเด่นดา้นพลงังาน Energy Mind Award 
วตัถุประสงค ์ �. เพื/อใหบุ้คลากรร่วมอนุรักษพ์ลงังานและสิ/งแวดลอ้ม 
ตวัชี5วดัความสาํเร็จ �. ร้อยละความสาํเร็จของโครงการมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน Energy Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ระดบั 
 ดาว 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที" � 
การนําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

พนัธกิจ # : ผลิตผูเ้รียนที/มีความรู้ความสามารถ พร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม ตามอตัลกัษณ์ 

เป้าหมายที" #   : ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิH ทางวชิาการสูง  (สพฐ.� อสค.�)   

ยุทธศาสตร์ # : พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามอตัลกัษณ์ 

ผู้รับผดิชอบหลัก : วชิาการ 

ผู้รับผดิชอบร่วม   : กิจการนกัเรียน 
    

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

�. เพื/อพฒันา
ผลสัมฤทธิH ทาง
วชิาการของผูเ้รียน 

�. ร้อยละของ
ผูเ้รียนมีความ 
สามารถในการ
อ่านและเขียนได้
เหมาะสมตาม 
ระดบัชั5น 
 
 
 
 
 
 

80 81 82 83 84 #. แผนงานหลักสูตร 
�. แผนงานการจัดการเรียน 
    การสอน 
     	.� แผนการจดัการเรียนรู้      
           กลุ่มภาษาไทย,  
           ภาษาต่างประเทศ  

1. แผนงานห้องสมุดและแหล่ง   
    เรียนรู้ 
�. โครงการส่งเสริมทกัษะรายวชิา 
     	.� กิจกรรมส่งเสริมทกัษะ       

ภาษาไทย 
     	.	 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะ     

ภาษาต่างประเทศ 
-. โครงการส่งเสริมการอ่าน 
    เพื"อการเรียนรู้ 
 
 
 
 

งานหอ้งสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 
งานจดัการเรียนการ
สอน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 	. ร้อยละของ
ผูเ้รียนมีความ 
สามารถในการ
สื/อสารทั5ง
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ
เหมาะสมตาม
ระดบัชั5น 
 
 

85 86 87 88 89 #. แผนงานหลักสูตร 
�. แผนงานการจัดการเรียน 
     การสอน 
 	.� แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่ม      
       ภาษาไทย,      
       ภาษาต่างประเทศ 
 

#. โครงการส่งเสริมทกัษะ 
    ภาษาต่างประเทศ 
�. โครงการส่งเสริมทกัษะ 

ภาษาไทย 

งานจดัการเรียน 
การสอน 
 
 
 
 
 

=. ร้อยละของ
ผูเ้รียนมีความ 
สามารถในดา้น
การคิดคาํนวณ
เหมาะสมตาม
ระดบัชั5น 
 
 
 

80 81 82 83 84 #. แผนงานหลักสูตร 
�. แผนงานการจัดการเรียน 
    การสอน 
   	.�  แผนการจดัการเรียนรู้      
          คณิตศาสตร์ 

  
 
 
 

#. โครงการส่งเสริมทกัษะ 
    คณติศาสตร์ 

งานการจดัการเรียน 
การสอน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 :. ร้อยละของ
ผูเ้รียนมีความ 
สามารถในการ 
คิดวเิคราะห์  
คิดวจิารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี/ยนความ
คิดเห็น แกป้ัญหา 
และนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์ต่าง ๆ  
อยา่งเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

85 86 87 88 89 #. แผนงานหลักสูตร 
�. แผนงานการจัดการเรียน 
    การสอน 
  	.� แผนการจดัการเรียนรู้  
        _  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

#. แผนงานจัดวนัสําคัญตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

�. แผนงานวันวชิาการ 
-  กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 
-. แผนงานทัศนศึกษา 
�. โครงการส่งเสริมทกัษะ

ภาษาต่างประเทส 
� โครงการส่งเสริมทกัษะ

ภาษาไทย 
�. โครงการส่งเสริมทกัษะ

คณติศาสตร์ 
7. โครงการส่งเสริมทกัษะทาง

วทิยาศาสตร์ 
\. โครงการพฒันาการจัด  

กระบวนการเรียนรู้ 
N. โครงการค่ายวทิยาศาสตร์ 
 
 

 

งานการจดัการเรียนการ
สอน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
. ร้อยละของ
ผูเ้รียนมีความ 
สามารถในการ 
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื/อสารได ้
อยา่งเหมาะสม
ปลอดภยัมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

90 91 92 93 94 #. แผนงานหลักสูตร  
�. แผนงานการจัดการเรียน 
    การสอน 
   2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ 
         งานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
 
  
 

#. โครงการส่งเสริมทกัษะการ 
    งานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
2. โครงการพฒันาผู้เรียนสู่ความ 
    เป็นผู้มีคุณธรรม 
     	.� กิจกรรมวิเคราะห์สื/อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการจดัการเรียน 
การสอน 
  
งานจดัการสอนคาํสอน 
คริสตศาสตร์และ 
จริยศึกษา 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 �. ร้อยละของ
ผูเ้รียนมีความ 
กา้วหนา้จาก
พื5นฐานเดิมใน 
แต่ละปีในดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ 
และทกัษะต่าง ๆ  
ตามหลกัสูตรอยา่ง
เป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื/อง 
 

75 76 77 78 79 #. แผนงานทะเบียนวดัผล 
�. แผนงานการจัดการเรียน 

การสอน 

#.  แผนงานทะเบียนวดัผล 
     - รายงานผลการสอบและ 
        ผลสัมฤทธิH ทางการเรียน 
     - วเิคราะห์ผลการสอบและ 
        ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 
2. แผนงานนิเทศการสอน 
=. โครงการพฒันาครูด้านการ   

 จัดการเรียนการสอน การ   
 วดัผลประเมินผลและการ 
 นิเทศการสอน 

�. โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ�  
 ทางการเรียน 

งานทะเบียนวดัผล 
 
 
 
 
งานการจดัการเรียน 
การสอน 

 \. ร้อยละของ
ค่าเฉลี/ยผลการ
ทดสอบระดบัชาติ
ของผูเ้รียนมี
พฒันาการสูงขึ5น  
หรือคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

75 76 77 78 79 #. แผนงานทะเบียนวดัผล 
�. แผนงานการจัดการเรียน 
การสอน 

#.  แผนงานทะเบียนวดัผล 
     - รายงานผลการสอบและ 
        ผลสัมฤทธิH  ทางการเรียน 
     - วเิคราะห์ผลการสอบและ 
        ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 
 
  

งานทะเบียนวดัผล 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 _. ร้อยละของ 
ผูเ้รียนมีความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติ
ที/ดี พร้อมที/จะ
ศึกษาต่อใน
ระดบัชั5นที/สูงขึ5น 
หรือมีวฒุิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกบั
ช่วงวยั 
 

90 91 92 93 94 #. แผนงานการจัดการเรียน 
    การสอน 
�. แผนงานแนะแนว 
 

#.  แผนงานการจัดการเรียนการ
สอน 

     - จดัการสอบและประเมินผล  
  สัมฤทธิH การเรียน 

�. โครงการส่งเสริมทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ 

-. โครงการส่งเสริมทกัษะ
ภาษาไทย 

�. โครงการส่งเสริมทกัษะ
คณติศาสตร์ 

�.โครงการส่งเสริมทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ 

�. โครงการส่งเสริมทกัษะการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

งานการจดัการเรียน 
การสอน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 

 

      7. โครงการแนะแนวสัมพนัธ์ 
     7.1 กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
     \.	 กิจกรรมทดสอบความ     

      ถนดัของนกัเรียน 
      \.= กิจกรรมแนะแนว   

 การศึกษาต่อ 
\.: กิจกรรมอุทยาน 

             การเรียนรู้ 
      \.
 กิจกรรมสร้างสัมพนัธ์       
            ศิษยเ์ก่าและศิษยป์ัจจุบนั 
 
 
 
 

งานแนะแนว 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

พนัธกิจ #                  :      ผลิตผูเ้รียนที/มีความรู้ความสามารถ พร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม ตามอตัลกัษณ์ 
เป้าหมายที" �   : ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมที/ดีงามตามอตัลกัษณ์  (สพฐ.� อสค.	 อตัลกัษณ์) 

ยุทธศาสตร์ # : พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามอตัลกัษณ์ 

ผู้รับผดิชอบหลัก : กิจการนกัเรียน 

ผู้รับผดิชอบร่วม   : วชิาการ, ทรัพยากรเพื/อการเรียนการสอน, อภิบาลและแพร่ธรรม 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพื/อพฒันา
คุณลกัษณะที/ 
พึงประสงคแ์ละ
ค่านิยมที/ดีงาม
ตามอตัลกัษณ์ 
ของผูเ้รียน 

 1. ร้อยละของ
ผูเ้รียนมีความ
ประพฤติดา้น
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
จิตสังคม และ
จิตสาํนึกที/
โรงเรียนกาํหนด 
ปรากฎชดัเจน  
โดยไม่ขดักบั
กฎหมายและ 
วฒันธรรมอนัดี
ของสังคม 

90 91 92 93 94 #. แผนงานจัดการสอนคําสอน   
คริสตศาสตร์และจริยศึกษา 

 

1. แผนงานจัดการสอนคําสอน 
คริสตศาสตร์และจริยศึกษา 

   �.� จดัครูเขา้สอนและเตรียม    
         แผนการสอน 
   �.	 จดัการสอนและประเมินผล 
�.  แผนงานอภิบาล 
-.  แผนงานแพร่ธรรมและ

ส่งเสริมความเชื"อ 
4.  โครงการเมตตาจิต 
5. โครงการส่งเสริมการศึกษา  

พระคัมภีร์ 
 

งานจดัการสอนคาํสอน 
คริสตศาสตร์และ 
จริยศึกษา 
 
 
งานอภิบาล 
งานแพร่ธรรมและ
ส่งเสริมความเชื/อ 
 
งานจดัการสอนคาํสอน 
คริสตศาสตร์ และ 
จริยศึกษา 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ 
ตัวชี>วดั

ความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที"
รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

  

   

  �.  แผนงานการจัดการเรียน 
 การสอน 

     	.� แผนการจดัการเรียนรู้    
           สังคมศึกษา 
-.  แผนงานปกครองนักเรียน 
     =.� จดัการส่งเสริมผูเ้รียน 
           ดา้นระเบียบวินยั 
     =.	 จดัการส่งเสริมผูเ้รียน    
          แบ่งปันความรู้หนา้เสาธง 
     =.= จดัการส่งเสริมผูเ้รียน 
           การเป็นนกัเรียนที/ดี 
 
 
 
 
 
 
 

6.  โครงการส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณไีทย 

7.  แผนงานกิจกรรมพฒันา  
ผู้เรียน 

8.  แผนงานเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

9. แผนงานส่งเสริมวันสําคัญ
ศาสนา-ประเพณี 

10. แผนงานส่งเสริมสาน
สัมพนัธ์ 

##. แผนงานวันกตัญ{ุตา-อําลา 
#�. โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 
#-. แผนงานปกครองนักเรียน 
 
 
 
 
 

งานการจดัการเรียน 
การสอน 
งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานปกครองนกัเรียน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 	. ร้อยละของ 
ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ/งแวดลอ้มอยา่ง
เป็นรูปธรรม 
 

90 91 92 93 94 1.  แผนงานการจัดการเรียน 
การสอน 

     �.� จดัทาํแผนการจดัการ  
          เรียนรู้รักษพ์ลงังาน 

#. โครงการอนุรักษ์พลังงานแ 
 สิ"งแวดล้อม 

 2.โครงการค่ายวทิยาศาสตร์ 

งานอาคารสถานที/และ
สิ/งแวดลอ้ม 
งานการจดัการเรียน 
การสอน 
 

 3. ร้อยละของ
ผูเ้รียนมีความ
ภาคภูมิใจใน
ทอ้งถิ/นในความ
เป็นไทยและเห็น
คุณค่าเกี/ยวกบัภูมิ
ปัญญาไทย และ
แสดงออกไดอ้ยา่ง
เหมาะสมใน
ชีวติประจาํวนั 
 

90 91 92 93 94 1. แผนงานการจัดการเรียน 
การสอน 

#.  แผนงานส่งเสริมวันสําคัญ 
ศาสนา – ประเพณี 

     �.� กิจกรรมวนัลอยกระทง 
2.  แผนงานทัศนศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมวฒันธรรม

ประเพณไีทย 
 

งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
 
งานการจดัการเรียน 
การสอน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 

 

         4. โครงการวนัวชิาการ 
        4.�  กิจกรรมเสนอผลงาน  
               การจดัการเรียนรู้ _   
                กลุ่มสาระฯ 

 

:. ร้อยละของ
ผูเ้รียนยอมรับ
เหตุผลความ
คิดเห็นของ 
ผูอ้ื/นและมี 
มนุษยสัมพนัธ์ดี 

90 91 92 93 94 #. แผนงานการจัดการเรียน 
การสอน 
   �.� กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         สังคมศึกษา 

#. แผนงานจัดวนัสําคัญตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   �.� วนัอาเซียน 
   �.	 วนัชาติฝรั/งเศส 
   �.= วนัตรุษจีน 

�.:  วนัสุนทรภู่ 
�.
  วนัภาษาไทย 

�. แผนงานวันวชิาการ 
-. โครงการส่งเสริมทกัษะ 
ด้านกีฬ า 
    =.� กิจกรรมการแข่งขนัตาม   
          ประเภท 
4. โครงการค่ายวทิยาศาสตร์ 
 
 

งานการจดัการเรียน 
การสอน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้  
_ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 

 

      �. แผนงานปกครองนักเรียน 
    
.� กิจกรรมปฐมนิเทศ    
          นกัเรียนม.�-ม.� 
6. แผนงานส่งเสริมความสัมพนัธ์ 
 

งานปกครองนกัเรียน 
 
 
งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน   


. ร้อยละของ
ผูเ้รียนมีวธิีการ
รักษาสุขภาพของ
ตนเองใหแ้ขง็แรง 
 

90 91 92 93 94 #. แผนงานการจัดการเรียน 
การสอน 
    �.� แผนการจดัการเรียนรู้ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้       
          สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 

#. แผนงานบริการ และ 
 สวสัดิภาพ 

�. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
3. แผนงานกิจกรรมพฒันา    

 ผูเ้รียนงานพฒันาผูเ้รียน 
    3.1 กิจกรรมกีฬาสี 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการและสวสัดิ
ภาพ 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 �. ร้อยละของ
ผูเ้รียนรักษา
อารมณ์และ 
สุขภาพจิตใหด้ี 
อยูเ่สมอ 
 

90 91 92 93 94  #. แผนงานแนะแนว 
�. โครงการแนะแนวสัมพนัธ์ 
-. แผนงานจัดการสอนคําสอน  

คริสตศาสตร์และจริยศึกษา        
=.� จดัครูเขา้สอนและเตรียม

แผนการสอน 
=.	 จดัการสอนและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแนะแนว 

 
งานจดัการสอน 
คาํสอน คริตศาสตร์
และจริยศึกษา 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 \. ร้อยละของ 
ผูเ้รียนรู้และ 
มีวธิีการป้องกนั
ตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง 
รังแก 

90 91 92 93 94 #. แผนงานจัดการสอนคําสอน  
คริสตศาสตร์และจริยศึกษา 
2. แผนงานการจัดการเรียน 
    การสอน 
    	.� แผนการจดัการเรียนรู้ 
          กลุ่มสาระสุขศึกษาและ     
          พลศึกษา 

#. แผนงานแนะแนว 
2. แผนงานจัดการสอนคําสอน 

คริสตศาสตร์และจริยศึกษา 
    	.� จดัครูเขา้สอนและเตรียม

แผนการสอน 
    	.	 การสอนและประเมิน 
-. โครงการส่งเสริมการศึกษา

พระคัมภีร์ 

งานแนะแนว 
งานจดัการสอน 
คาํสอน คริสตศาสตร์
และจริยศึกษา 

       4. แผนงานปกครองนักเรียน 
    4.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียน

ม.�-ม.�  
 
 
 
 
 
 
 
 

งานปกครองนกัเรียน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 _. ร้อยละของ
ผูเ้รียนไม่เพิกเฉย
ต่อการกระทาํสิ/งที/
ไม่ถูกตอ้ง และอยู่
ร่วมกนัดว้ยดีใน
ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

90 91 92 93 94 #.แผนงานการจัดการเรียน 
การสอน 
- แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่ม
สาระ สังคมศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

   1.1 กิจกรรมหมู่บา้นคุณธรรม 
�. แผนงานปกครองนักเรียน 
    	.� กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
    	.	 กิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียน   

       ม.�-ม.� 
-. แผนงานส่งเสริมงานสัมพันธ์ 
�. แผนงานวันกตัญ{ุตา-อําลา 
�. แผนงานสัมพันธ์ชุมชน 
�. โครงการประสานรัก 
7. แผนงานจัดการสอนคําสอน  

คริสตศาสตร์และจริยศึกษา 
\. โครงการเมตตาจิต 
     _.� กิจกรรมสัมผสัชีวติ                 
N. แผนงานจัดวนัสําคัญตาม
กลุ่ม สาระการเรียนรู้   
     q.� วนัรพี 
 

งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
 
งานปกครองนกัเรียน 
 
 
 
 

 
งานสัมพนัธ์ชุมชน 
 

งานแพร่ธรรมและ
ส่งเสริมความเชื/อ 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

พนัธกิจ � : ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพดา้นภาษาเพื/อการสื/อสารสู่สากล 

เป้าหมายที" -   : ผูเ้รียนมีทกัษะการสื/อสารดา้นภาษาองักฤษดีเยี/ยม  (สพฐ.�อสค.= มาตรการส่งเสริม) 

ยุทธศาสตร์ � : พฒันาภาษาเพื/อการสื/อสารใหผู้เ้รียนพร้อมสู่สากล 

ผู้รับผดิชอบหลัก : วชิาการ. 

ผู้รับผดิชอบร่วม   : - 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

�. เพื/อใหผู้เ้รียนมี
ทกัษะการสื/อสาร
ดา้นภาษาองักฤษดี
เยี/ยม 
 

1.ร้อยละของผูเ้รียน    
ชั5นมธัยมศึกษาปีที/  
3 มีทกัษะการ
สื/อสารดา้น
ภาษาองักฤษตาม
มาตรฐานของ 
CEFR ที/ระดบั A2               

78 79 80 81 82 #. แผนงานการจัดการเรียน 
 การสอน 

    �.� แผนการจดัการเรียนรู้    
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ภาษาต่างประเทศ 
    1.2  แผนการจดัการเรียน

วชิาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์เป็น
ภาษาองักฤษ 

#. โครงการส่งเสริมทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ 
     �.� กิจกรรมส่งเสริมทกัษะ  
           ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานจดัการเรียนการ
สอน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 2.ร้อยละของผูเ้รียน
ชั5นมธัยมศึกษาปี
ที/ 6 มีทกัษะการ
สื/อสารดา้น
ภาษาองักฤษตาม
มาตรฐานของ 
CEFR ที/ระดบั 
B1               

80 81 82 83 84 #. แผนงานการจัดการเรียน 
    การสอน 
    �.� แผนการจดัการเรียนรู้ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้    
          ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#. โครงการส่งเสริมทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ 

     �.� กิจกรรมส่งเสริมทกัษะ  
           ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานจดัการเรียนการ
สอน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

พนัธกิจ - : ส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากรใหม้ีศกัยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

เป้าหมายที" �   : ครูและบุคลากรมีความความรู้ ความสามารถและทกัษะทางวชิาชีพ  (สพฐ.= อสค.:) 

ยุทธศาสตร์ - : พฒันาการสอนของครูที/เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ผู้รับผดิชอบหลัก : วชิาการ 

ผู้รับผดิชอบร่วม   : บุคลากร , กิจการนกัเรียน 

 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

�. เพื/อใหค้รูมี
กระบวนการเรียน
การสอนที/สร้าง
โอกาสใหผู้เ้รียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

�. ร้อยละของ 
ครูที/มีการจดั
กระบวนการเรียน
การสอนที/สร้าง
โอกาสใหผู้เ้รียน
ทุกคนมีส่วนร่วม 

90 91 92 93 94 #. แผนการจัดการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์
ภาคภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#. แผนงานการจัดการเรียน 
การสอน 

    �.� การจดัทาํแผนการจดัการ 
           เรียนรู้ _ กลุ่มสาระฯ 
�. โครงการพฒันาการจัด

กระบวนการเรียนรู้  
3. แผนงานวชิาการ 
4. โครงการวนัวชิาการ 
�. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ  

งานการจดัการเรียน 
การสอน 
 
 
 
 
 
งานกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 

 

      6.  โครงการ ส่งเสริมทกัษะด้าน
ศิลปะ 
7. โครงการส่งเสริมทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ 
\. โครงการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ 
N. แผนงานนิเทศการเรียนการ
สอน 
#�. โครงการพฒันาครูด้านการ
จัดการเรียนการสอนการวดัผล
ประเมินผลและการนิเทศการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 

งานการจดัการเรียน 
การสอน 
 
 
 
 
งานนิเทศการเรียนการ
สอน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

	. เพื/อใหค้รูมีการ
จดัการเรียนการสอน
ที/ยดึโยงกบับริบท
ของชุมชนและ
ทอ้งถิ/น 

�. ร้อยละของครูที/
มีการจดัการเรียน
การสอนที/ยดึโยง
กบับริบทของ
ชุมชนและทอ้งถิ/น 

90 91 92 93 94  #. แผนงานการจัดการเรียน 
การสอน 

�. โครงการส่งเสริมให้โรงเรียน
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

-. แผนงานทัศนศึกษา 
�. โครงการ แนะแนวสัมพนัธ์ 
:.� กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
:.	 กิจกรรมอุทยานการ 
      เรียนรู้  ครั5 งที/_ 
:.= กิจกรรมสร้างสัมพนัธ์ศิษย์

เก่าและศิษยป์ัจจุบนั 
5. โครงการประสานรัก 


.� กิจกรรมสายสัมพนัธ์   
    แบ่งปันใหลู้ก 
 
 
 
 
 

งานการจดัการเรียน 
การสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
งานแนะแนว 
 
 

 
 
งานสัมพนัธ์ชุมชน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

=. เพื/อใหค้รูมีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความรู้
ความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

�. ร้อยละของครูที/
มีการตรวจสอบ
และประเมิน
ความรู้ความเขา้ใจ
ของผูเ้รียนอยา่ง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

90 91 92 93 94  1. แผนงานการจัดการเรียนการ
สอน 

�.� จดัการสอบและประเมิน 
       ผลสัมฤทธิH ทางการเรียน 
2. แผนงานทะเบียนวดัผล 
	.� รายงานผลการสอบและ   

 ประเมินผลสัมฤทธิH  
  การเรียน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการจดัการเรียน 
การสอน 
 
 
งานทะเบียนวดัผล 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

 

พนัธกิจ � : ส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื/อง 

เป้าหมายที" �   : ผูบ้ริหารมีกระบวนการบริหารและการจดัการศึกษาที/มีประสิทธิภาพ (สพฐ.	 อสค.
)     

ยุทธศาสตร์ � : พฒันาการบริหารและการจดัการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

ผู้รับผดิชอบหลัก : บริหารจดัการ 

ผู้รับผดิชอบร่วม   : วชิาการ , บุคลากร , ทรัพยากรเพื/อการเรียนการสอน , มาตรฐานคุณภาพ 

 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

�. เพื/อใหโ้รงเรียนมี
การกาํหนด
เป้าหมาย วสิัยทศัน์ 
และพนัธกิจที/
ชดัเจน 
 

�. ร้อยละการ
กาํหนดเป้าหมาย 
วสิัยทศัน์ และ 
พนัธกิจของ
โรงเรียน ตรงกบั
วตัถุประสงคข์อง
แผนการศึกษาชาติ 
และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ชุมชนทอ้งถิ/น 
อยา่งชดัเจน 
 
 

90 91 92 93 94  #. แผนงานนโยบายและแผน 
1.1 การจดัการบริหารงาน

แผนและนโยบาย 

งานนโยบายและแผน        
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

	. เพื/อใหโ้รงเรียนมี
แผนและดาํเนินงาน 
พฒันาคุณภาพ การ
บริหาร และการจดั
การศึกษาที/มีความ
เหมาะสม 

�. ร้อยละของ  
การดาํเนินงาน
บริหารและจดั
การศึกษาของ
โรงเรียนเป็นระบบ
และมีประสิทธิผล 
 
 
 
 

90 91 92 93 94  #. แผนงานนโยบายและแผน 
�.� การจดัการบริหารงานแผน   
      และนโยบาย 

�. แผนงานธุรการ 
    	.� งานสารบรรณ    
    	.	 การเงิน-บญัชี 
-. จัดซื>อ จัดจ้าง 
4. แผนงานบริหารทั"วไป 
    4.1 การบริการ 
�. แผนงานหลักสูตร 

งานนโยบายและแผน 
 
 
งานธุรการ 
 
 
 
งานบริหารทั/วไป 
 
งานหลกัสูตร 

	. ร้อยละของ 
แผนการดาํเนินงาน
พฒันาวชิาการเนน้
คุณภาพของผูเ้รียน
รอบดา้น  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกคนและดาํเนิน 
งานอยา่งเป็น
รูปธรรม 
 
 

90 91 92 93 94 #. แผนงานหลักสูตร 
�. แผนงานการจัดการเรียน 
    การสอน  

#. แผนงานห้องสมุดและแหล่ง 
เรียนรู้ 

#. โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน 

 �. โครงการส่งเสริมทกัษะ
ภาษาไทย 

-. โครงการส่งเสริมทกัษะ
คณติศาสตร์ 

�.โครงการส่งเสริมทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ 

 งานจดัการเรียน 
การสอน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 =. ร้อยละของครู
และบุคลากร 
ไดร้ับการพฒันาให้
มีความเชี/ยวชาญ
ทางวชิาชีพ 
 มีความรู้
ความสามารถ  
และทกัษะตาม
มาตรฐานตาํแหน่ง 
 

90 91 92 93 94  #.  แผนงานสรรหาบุคลากร 
�.  แผนงานพฒันาบุคลากร 
-.  โครงการพฒันาครู ตาม
มาตรฐานวชิาชีพครู 

งานสรรหาบุคลากร 
งานพฒันาบุคลากร 
 
 

 :. ร้อยละของครู 
บุคลากรและ
นกัเรียนไดร้ับการ
มอบขวญัและ
กาํลงัใจจาก
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

90 91 92 93 94  #. แผนงานสวสัดิการบุคลากร 
�. แผนงานทุนการศึกษา 
 
 
 

งานสวสัดิการบุคลากร 
งานแนะแนว 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
. ร้อยละของ 
การบริหารจดัการ
ขอ้มูล สารสนเทศ
มีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัสมยั  
นาํไปประยกุตใ์ช้
ไดแ้ละดาํเนินการ 
อยา่งเป็นระบบ 

90 91 92 93 94  #. แผนงานสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

งานสารสนเทศ 
 

�. ร้อยละของ  
การจดัสภาพ 
แวดลอ้มทาง
กายภาพและสังคม
ดี และกระตุน้ให้
ผูเ้รียนใฝ่เรียนรู้ 
ทั/วถึงทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 

90 91 92 93 94  1.  แผนงานอาคารและสถานที"
และสิ"งแวดล้อม 
�. แผนงานพสัดุ-ครุภัณฑ์ 
3. โครงการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ 
  

งานอาคารและสถานที/
และสิ/งแวดลอ้ม 
งานพสัดุ-ครุภณัฑ์ 
งานจดัการเรียนการ
สอน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 \. ร้อยละของการ
จดับริการสื/อและ
บริการเทคโนโลยี
มีความเหมาะสม 

90 91 92 93 94  #. แผนงานทรัพยากรเพื"อ
การศึกษา 
�. แผนงานห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 

งานทรัพยากรเพื/อ
การศึกษา 
งานหอ้งสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 

=. เพื/อใหผู้เ้กี/ยวขอ้ง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
รับผดิชอบต่อผล
การจดัการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  

�. ร้อยละของ
ผูเ้กี/ยวขอ้งทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ 
ในการมีส่วนร่วม 
และมีเครือข่าย 
ความร่วมมือใน
การรับผดิชอบ 
ต่อผลการจดั
การศึกษาใหม้ี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

90 91 92 93 94  1. แผนงานนโยบายและแผน 
1.1 การจดับริหารงานแผน

และนโยบาย 
�.	 กาํกบัติดตามการ

ดาํเนินการและสรุปผล 
�. แผนงานบริหารทั"วไป 

	.� การประชุมและจดัทาํ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนและ
จดัทาํรายงาน
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

-. โครงการประสานรัก 
 =.� กิจกรรมเครือข่ายผูป้กครอง 
 

งานนโยบายและแผน 
 
 
 
งานบริหารทั/วไป 
 
 
 
 
 
 
 
งานสัมพนัธ์ชุมชน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

:. เพื/อใหโ้รงเรียนมี
การกาํกบั ติดตาม 
ประเมินผลการ
บริหารและการ 
จดัการศึกษา 

 �. ร้อยละของการ
กาํกบั  ติดตาม 
และประเมินผล           
การบริหารและการ
จดัการศึกษา 
ของโรงเรียนมีความ
เหมาะสม ชดัเจน  
และเปิดโอกาสให้
ผูเ้กี/ยวขอ้งมีส่วน
ร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 91 92 93 94  #. แผนงานนโยบายและแผน 
�.� การจดัการบริหารงานแผน 

และนโยบาย 
�.	 กาํกบั ติดตาม 
      การดาํเนินงานและสรุปผล 

 

 งานนโยบายและแผน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

พนัธกิจ 4 : ส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื/อง 

เป้าหมายที" �   : โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในที/มีประสิทธิผล (สพฐ.: อสค.�) 

ยุทธศาสตร์ � : พฒันาการบริหารและการจดัการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

ผู้รับผดิชอบหลัก : มาตรฐานคุณภาพ 

ผู้รับผดิชอบร่วม   : บริหารจดัการ 

 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

�. เพื/อใหโ้รงเรียนมี
การใชร้ะบบการ
ประกนัคุณภาพ
ภายในเพื/อยกระดบั
คุณภาพการจดั
การศึกษาใหด้ียิ/งขึ5น 

�.  ร้อยละของ
โรงเรียนจดัวาง 
ระบบการประกนั
คุณภาพภายในของ
โรงเรียนที/ส่งผล
ต่อคุณภาพผูเ้รียน 
อยา่งเป็นรูปธรรม 
 มีขั5นตอนอยา่ง
ชดัเจนและมีความ 
เป็นไปไดใ้นการ
ปฏิบตัิ 
 
 

90 91 92 93 94  #. แผนงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

งานประกนัคุณภาพ
ภายใน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 	. ร้อยละของ
ผูเ้กี/ยวขอ้งทุกฝ่าย
ใหค้วามร่วมมือใน
การวางระบบและ
ดาํเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของ
โรงเรียนเป็นอยา่งดี 

90 91 92 93 94  #. แผนงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

งานประกนัคุณภาพ
ภายใน 

 =. ร้อยละของพอ่
แม่ ผูป้กครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน 
/ ทอ้งถิ/น และผูม้ี 
ส่วนเกี/ยวขอ้งมี
ความมั/นใจต่อ 
ระบบการบริหาร
และการจดัการ 
ของโรงเรียนใน
ระดบัสูง 
 

90 91 92 93 94  #. แผนงานนโยบายและแผน 
    �.�กาํกบัติดตามการดาํเนินงาน  
         และสรุปผล 

งานนโยบายและแผน 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��) 
 

พนัธกิจ � : พฒันาโรงเรียนดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิ/งแวดลอ้ม 

เป้าหมายที" 7   : โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิ/งแวดลอ้ม (สพฐ.	 อสค.\ มาตรการส่งเสริม) 

ยุทธศาสตร์ � : ส่งเสริมสถานศึกษาใหม้ีมาตรฐานดีเด่นดา้นพลงังาน Energy Mind Award 

ผู้รับผดิชอบหลัก : ทรัพยากรเพื/อการเรียนการสอน 

ผู้รับผดิชอบร่วม   : กิจการนกัเรียน 

 

วตัถุประสงค์ ตัวชี>วดัความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ/ปีการศึกษา 

นโยบาย/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที"รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

�.เพื/อใหบุ้คลากร
ร่วมอนุรักษพ์ลงังาน
และสิ/งแวดลอ้ม 

�.ร้อยละ
ความสาํเร็จของ
โครงการมาตรฐาน
สถานศึกษาดีเด่น
ดา้นพลงังาน 
Energy Mind 
Award ของการ
ไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.)ระดบั 
ดาว 
 
 
 

90 91 92 93 94  #.  โครงการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ"งแวดล้อม    
�.  แผนงานกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน (สภานักเรียน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

งานอาคารสถานที/และ
สิ/งแวดลอ้ม 
งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 



 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��)           71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที"  5 

บทบาทหน้าที"ของผู้มส่ีวนเกี"ยวข้องกับ 
การจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��)           72 
 

บทบาทหน้าที"ของผู้มส่ีวนเกี"ยวข้องกับโรงเรียน 
 การดาํเนินงานจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที/มุ่งเนน้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ผูมี้ส่วนเกี/ยวขอ้ง มีบทบาทหนา้ที/ดงันี5  

 
5.1 บุคลาการภายในโรงเรียน 
 �.#.# ผู้อํานวยการโรงเรียน มีบทบาทหนา้ที/ดงันี5  
 1) วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาของชาติ และสภาพความตอ้งการของทอ้งถิ/น
ชุมชน สภาพการจดัการศึกษา ปัญหาและความตอ้งการจาํเป็น อย่างเป็นระบบ นํามากาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมายและความสาํเร็จของสถานศึกษาร่วมกบับุคลากรและผูมี้ส่วนเกี/ยวขอ้งทุกฝ่าย 
 2) ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัในเรื/องการประกนัคุณภาพการศึกษากบัครู บุคลากรและ
ผูเ้กี/ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั5งการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 3) แต่งตั5งคณะกรรมการ คณะทาํงาน และมอบหมายหนา้ที/รับผิดชอบในการดาํเนินงานตามกระบวนการ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั5 งการกาํหนดบทบาทหน้าที/และแนวทางความร่วมมือของครู ผูเ้รียน 
ผูป้กครอง องคก์รชุมชน 
 4) จดัสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื/อใช้ในแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที/มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบติักิจกรรมประจาํปี 
 5) ร่วมประชุมปฏิบติัการและร่วมระดมพลงัสมองในการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบติักิจกรรมประจาํปี 
 6) สนบัสนุน อาํนวยความสะดวก รวมทั5งการแกไ้ข ปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ในการจดัทาํแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบติักิจกรรม
ประจาํปี 
 7) ตรวจสอบ กาํกบั ติดตาม กระบวนการจดัทาํแผน รวมทั5งจดัให้มีการประเมินคุณภาพของแผนการจดั
การศึกษาที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบติักิจกรรมประจาํปี 
 8) จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี
นาํเสนอต่อผูมี้ส่วนเกี/ยวขอ้ง และใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี) ต่อไป 
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 �.#.� คณะเซอร์ผู้ร่วมบริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู   มีบทบาทหนา้ที/ดงันี5  
 1) สรุปขอ้มูลสารสนเทศเกี/ยวกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน ผลงาน
ดีเด่นของผูเ้รียน ศกัยภาพของครู สภาพการจดัการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความตอ้งการจาํเป็น นโยบาย 
ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพกาศึกษา ความตอ้งการของผูป้กครอง ผูเ้รียน และชุมชน 
 2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาความตอ้งการจาํเป็น 
กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและความสําเร็จของสถานศึกษา ร่วมกบับุคลากรและผูมี้ส่วนเกี/ยงขอ้งทุกฝ่าย 
รวมทั5งกาํหนดเป้าหมาย/ความสาํเร็จสู่การพฒันางานในหนา้ที/รับผดิชอบ 
 3) ดาํเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบติั
กิจกรรมประจาํปี 
 

5.2 บุคลากรอื"นที"เกี"ยวข้องกับโรงเรียน  

 5.2.1 คณะกรรมการบริการโรงเรียน มีบทบาทหนา้ที/ดงันี5  
 1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี/ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของ
ผูป้กครอง ท้องถิ/นชุมชน ความตอ้งการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรทอ้งถิ/น การสนับสนุนจาก
ชุมชน คุณภาพผูเ้รียน และการศึกษาต่อ 
 2) ร่วมกาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายความสาํเร็จของสถานศึกษา 
 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติกิจกรรมประจาํปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื/นที/
เกี/ยวขอ้ง 
 4) กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

   
 5.2.2 ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบาทหนา้ที/ดงันี5  
 1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี/ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของ
ผูป้กครองและนกัเรียน การช่วยเหลือสนบัสนุนโรงเรียน การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการศึกษาต่อ 
 2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพื/อกาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและความสาํเร็จของสถานศึกษากบั
บุคลากรและผูมี้ส่วนเกี/ยวขอ้งทุกฝ่ายและพบครูตามที/โรงเรียนเชิญ  เช่น  การปฐมนิเทศเปิดภาคเรียน การรับผล
สอบ การร่วมงานตามประเพณีต่าง ๆ งานวนัวชิาการ  งานลอยกระทง  งานคริสตม์าส  งานวนัพอ่  วนัแม่   เป็นตน้                            
 3) ให้การสนบัสนุนการใชง้บประมาณและทรัพยากร เพื/อใชต้ามแผนพฒันาการจดัการศึกษาที/มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปี 
 4) ร่วมนําเสนอสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สู่
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
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 �.�.- หน่วยงาน องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหนา้ที/ ดงันี5  
 1) นาํเสนอและร่วมวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศเกี/ยวกบัชุมชน สภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถิ/น
ชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวทิยากรในทอ้งถิ/น นโยบายและทิศทางพฒันาชุมชน การสนบัสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรจากชุมชน การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการศึกษาต่อ 
 2) ร่วมจดัทําแผนพัฒนาการจดัการศึกษาที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
แผนปฏิบติัการประจาํปี 
 3) ให้การสนบัสนุนการใชง้บประมาณและทรัพยากร เพื/อใชต้ามแผนพฒันาการจดัการศึกษาที/มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบติัการประจาํปี 
 4) ร่วมกิจกรรม/โครงการที/เกี/ยวขอ้งตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 
 5)  ร่วมนาํเสนอและสะทอ้นผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาสู่dระบวนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
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      ส่วนที" 6 

    งบประมาณ 
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ประกอบดว้ย 3  แผนงาน ดงันี5  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายปี (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.แผนงานนโยบายและแผน   225,200 232,000 239,000 478,000 621,200 
	.แผนงานธุรการ 80,000 82,400 84,900 87,500 90,200 
	.แผนงานบริหารทั/วไป 297,000 306,000 398,000 401,000 422,000 

 
รวมงบประมาณ 

 
602,200 620,400 721,900 966,500 1,133,400 

 
 
 
 
 
 
ประกอบดว้ย � แผนงาน �: โครงการ ดงันี5    

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายปี (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.  แผนงานหลกัสูตร                          3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 
2. แผนงานการจดัการเรียนการสอน                      238,740 246,000 253,000 329,300 339,100 
3. แผนงานการจดัวนัสาํคญัตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
22,150 22,800 23,500 24,200 25,000 

4. โครงการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

403,300 415,400 427,900 440,700 453,900 

5. โครงการส่งเสริมศกัยภาพ คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ ภาคภาษาองักฤษ 

14,910 15,400 15,900 16,400 16,900 

6. โครงการส่งเสริมทกัษะรายวิชา 29,400 30,300 31,200 32,200 33,200 
7. โครงการแสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ภายนอก 
1,258,750 1,296,500 1,335,400 1,375,500 1,416,800 

8. โครงการพฒันาผลสัมฤทธิH ทางการเรียน
เป็นรายวชิา 

105,500 108,700 112,000 115,400 118,900 

#. งบประมาณฝ่ายบริหารจัดการ 

�. งบประมาณฝ่ายวชิาการ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายปี (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
9. โครงการ ART Show 32,100 33,100 34,100 35,200 36,300 

10. โครงการสู่ความเป็นเลิศดว้ย
กระบวนการวิจยั 

24,000 24,800 25,600 26,400 27,200 

11. โครงการส่งเสริมทกัษะดา้นกีฬา 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 

12. โครงการวนัวชิาการ 68,500 70,600 72,800 75,000 77,300 

13. โครงการพฒันาการจดักระบวนการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

116,800 120,300 124,000 127,800 131,700 

14. โครงส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีไทย 25,440 26,200 27,000 27,900 28,800 

15. โครงการส่งเสริมทกัษะวทิยาศาสตร์ 8,800 9,200 9,500 9,800 9,900 

16. โครงการค่ายวทิยาศาสตร์ 440,500 453,800 467,500 481,500 496,500 

17. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 

18. แผนงานทะเบียนวดัผล 366,100 377,000 388,500 400,200 412,200 

19. แผนงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 113,626 117,000 120,500 124,200 128,000 

20. โครงการส่งเสริมการอ่านเพื/อพฒันาการ
เรียนรู้ 

9,300 9,600 9,900 10,200 10,500 

 
รวมงบประมาณ 3,285,216 3,384,300 3,486,850 3,660,100 3,752,200 

 

 

 

 

 

 
 
ประกอบดว้ย _ แผนงาน 
 โครงการ ดงันี5    

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายปี (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. แผนงานปกครองนกัเรียน 227,400 234,500 241,800 249,300 257,000 

2. แผนงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 1107,820 1,142,100 1,177,500 1,213,900 1,251,500 

3. แผนงานเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 100,720 103,900 107,200 110,500 113,900 

4. แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 212,580 219,200 226,000 233,000 240,200 

-. งบประมาณฝ่ายกิจการนักเรียน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายปี (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 

5. แผนงานส่งเสริมวนัสาํคญั ศาสนา –
ประเพณี 

387,100 399,100 411,500 424,300 437,500 

6. แผนงานแนะแนว 29,500 30,500 31,500 32,500 33,500 

7. โครงการคิดไม่ออกบอกแนะแนว 111,500 115,000 118,600 122,300 126,100 

8. โครงการทุนการศึกษา 5,500 5,700 5,900 6,100 6,300 

9. แผนงานสัมพนัธ์ชุมชน 5,500 5,700 5,900 6,100 6,300 

10. โครงการประสานรัก 81,160 83,700 86,300 89,000 91,800 

11. แผนงานบริการและสวสัดิภาพ 30,900 31,900 32,900 34,000 35,100 

12. โครงการบริการดา้นสุขภาพ 182,352 188,000 193,900 199,900 206,100 

13. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 436,780 450,300 464,300 478,700 493,500 

 
รวมงบประมาณ 2,918,812 3,009,600 3,103,300 3,199,600 3,298,800 

 

 

 

 

 

 
 
ประกอบดว้ย = แผนงาน � โครงการ ดงันี5    

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายปี (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. แผนงานสรรหาและปฐมนิเทศบุคลากร 6,300 6,500 6,700 6,900 7,100 

2. แผนงานพฒันาบุคลากร 246,700 254,100 261,800 269,700 277,800 

3. โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากร 69,820 72,000 74,200 76,500 78,800 

4. แผนงานสวสัดิการบุคลากร 1,265,000 1,303,000 1,342,100 1,382,400 1,423,900 

 
รวมงบประมาณ 1,587,820 1,635,600 1,666,800 1,735,500 1,787,600 

 
 
 

�. งบประมาณฝ่ายบุคลากร 
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ประกอบดว้ย = แผนงาน � โครงการ ดงันี5    

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายปี (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. แผนงานพสัดุ-ครุภณัฑ์ 453,500 467,100 481,200 495,600 510,500 

2. แผนงานทรัพยากรเพื/อการศึกษา 1,222,545 1,259,300 1,297,100 1,336,000 1,376,000 

3. แผนงานอาคารสถานที/และสิ/งแวดลอ้ม 1637,069 1,686,200 1,736,800 1,788,900 1,842,600 

4. โครงการอนุรักษพ์ลงังานและสิ/งแวดลอ้ม 94,500 97,400 100,300 103,300 106,400 

 
รวมงบประมาณ 3,407,614 3,510,000 3,615,400 3,723,800 3,835,500 

 
 
 
 

 

 
 
ประกอบดว้ย = แผนงาน = โครงการ ดงันี5  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายปี (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. แผนงานอภิบาล 308,500 317,800 327,400 337,200 347,300 

2. แผนงานแพร่ธรรมและส่งเสริมความเชื/อ 5,360 5,500 5,700 5,900 6,100 

3. โครงการเมตตาจิต 294,630 303,500 312,600 322,000 331,700 

4. แผนงานจดัการสอนคาํสอนคริสตศสตร์ 7,840 8,000 8,300 8,600 8,900 

5. โครงการส่งเสริมการศึกษาพระคมัภีร์ 8,090 8,400 8,700 9,000 9,300 

6. โครงการพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นผูมี้
คุณธรรม 

8,300 8600 8900 9200 9500 

 
รวมงบประมาณ 632,720 651,800 671,600 691,900 712,800 

 

�. งบประมาณฝ่ายทรัพยากรเพื"อการเรียนการสอน 

�. งบประมาณฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
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ประกอบดว้ย 	 แผนงาน ดงันี5    

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณรายปี (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. แผนงานประกนัคุณภาพ 50,000 51,500 53,000 54,600 56,300 

2. แผนงานสารสนเทศ 10,000 10,300 10,600 10,900 11,300 

 
รวมงบประมาณ 60,000 61,800 53,600 65,500 67,600 

 
 

 
 

ฝ่าย 
งบประมาณรายปี (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ฝ่ายบริหารจัดการ 602,200 620,400 721,900 966,500 1,133,400 

ฝ่ายวชิาการ 3,285,216 3,384,300 3,486,850 3,660,100 3,752,200 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 2,918,812 3,009,600 3,103,300 3,199,600 3,298,800 

ฝ่ายบุคลากร 1,587,820 1,635,600 1,666,800 1,735,500 1,787,600 

ฝ่ายทรัพยากรเพื"อการเรียน

การสอน 

3,407,614 3,510,000 3,615,400 3,723,800 3,835,500 

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 632,720 651,800 671,600 691,900 712,800 

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 60,000 61,800 53,600 65,500 67,600 

 

รวมงบประมาณทั>งสิ>น 12,494,382 12,873,500 

 

13,319,450 14,042,900 

 

14,587,900 

 
     

ตารางรวมงบประมาณ 7 ฝ่าย  

7. งบประมาณฝ่ายมาตรฐานคุณาพ 
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ส่วนที" 7 
การกํากับ ตดิตาม ประเมินผล  

และรายงานผล 
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การกํากับ ตดิตาม ประเมินผลและรายงานผล 

 
 การกาํกบั ติดตาม ประเมินและรายงาน เป็นกระบวนการที/โรงเรียนตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนื/อง ดว้ยการ
ติดตามและประเมินผล เพื/อแก้ไขปัญหา พฒันาให้มีประสิทธิภาพอนัจะก่อให้เกิดประสิทธิผลที/ดี โดยมีขั5นตอน
ดงันี5  
 

 7.#  การกํากับ ติดตาม 

 โรงเรียน่จดัระบบการกาํกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ในส่วนของแผนงานโครงการ 
กิจกรรม ตามที/กาํหนดไวใ้นขั5นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลที/ไดรั้บ ตามรูปแบบที/โรงเรียนกาํหนด 
โดยการแต่งตั5งคณะกรรมการที/ทาํหนา้ที/ในการกาํกบัและติดตาม เป็นแต่ละส่วนดงันี5  
 �.) หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ของแต่ละฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทาํหน้าที/ในการกาํกบั และ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ในส่วนของแผนงาน โครงการและกิจกรรมในส่วนที/อยู่ในความ
รับผดิชอบใหมี้การดาํเนินงานตามแผนที/กาํหนดและสรุปผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงคที์/กาํหนดไวภ้ายใน �
 
วนัหลงัจากเสร็จสิ5นการปฏิบติังาน 
 	.) งานนโยบายและแผนของฝ่ายบริหารจดัการ ทาํหน้าที/ในการกาํกบัและติดตาม เพื/อให้มีการดาํเนินงาน
ตามแผนที/กาํหนดไวใ้นปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั5งการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบติัการ ในส่วนของ
แผนงาน  โครงการและกิจกรรม ภายในเวลาที/กาํหนด โดยหัวหน้างานวิจยั นโยบายและแผน จะตอ้งรายงานการ
สรุปผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงค์ที/กาํหนดไว ้ในแต่ละแผนงาน โครงการและกิจกรรมของแต่ละฝ่าย ในที/
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานของโรงเรียน อยา่งนอ้ยเดือนละ � ครั5 ง 

=.) ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพและคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ทาํหนา้ที/ในการตรวจสอบควบคุม
การดาํเนินกิจกรรมภายในของโรงเรียน เพื/อศึกษาความเสี/ ยง หาแนวทางป้องกนั แก้ไขปัญหา พร้อมทั5งจดัทาํ
รายงาน สรุปผลการตรวจประกันคุณภาพภายใน รวมทั5 งข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจประกนัคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐาน SPC จาํนวน 	 ครั5 งต่อปีการศึกษา โดยมี
ระบบบงัคบับญัชาขึ5นตรงต่อผูอ้าํนวยการโรงเรียน  

 
 7.� การประเมนิผลระดับฝ่าย 

 โรงเรียนจดัระบบการประเมินผลระดับฝ่าย ในการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ ในส่วนของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ตามที/กาํหนดไว ้ตามรูปแบบที/โรงเรียนกาํหนดโดยการแต่งตั5งคณะกรรมการที/ทาํหนา้ที/ในการ
ประเมินผลระดบัฝ่าย ดงันี5 คือ โรงเรียนแต่งตั5งคณะกรรมการที/ทาํหนา้ที/ในการเป็นผูรั้บผิดชอบแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม เพื/อทาํหนา้ที/รายงานและสรุปผลการปฏิบติังานการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคที์/กาํหนดไวใ้นแต่ละ
แผนงาน โครงการและกิจกรรม ตลอดจนรายงานความก้าวหน้า อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา หลังจาก
ดาํเนินงานตามแผนที/กาํหนดไว ้ให้กบัหัวหน้างานของแต่ละฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที/ทาํหน้าที/ใน



 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� (ปรับปรุง 	
��)           83 
 

การกาํกบัและติดตามการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการรับทราบ โดยผา่นทางการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
และการประชุมของแต่ละฝ่าย หลงัจากนั5นหวัหนา้ฝ่ายจะทาํหนา้ที5ในการรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน 
 การประเมินแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัฝ่าย เป็นสิ/ งที/สําคญัเพราะจะได้นําผลการประเมินมาใช้
พฒันาและปรับปรุงแผนงาน โครงการและกิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไป แนวทางการประเมินแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา โดยสรุปของการประเมินในระดบัฝ่ายคือ 
 �. ผูรั้บผิดชอบ การปฏิบติังานตามที/ไดรั้บมอบหมาย ตอ้งประเมินและจดัทาํรายงาน สรุปผลการดาํเนินงาน
เมื/อเสร็จสิ5น แผนงาน โครงการและกิจกรรม ตามเวลาที/กาํหนดภายใน �
 วนัหลงัจากเสร็จสิ5นการปฏิบติังาน 
 	. ผูรั้บผิดชอบ ตอ้งประเมินและจดัทาํรายงาน ผลการปฏิบติังาน เมื/อสิ5นสุดในแต่ละภาคเรียนของทุนปี
การศึกษา 

=. สรุปผลการประเมินแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัฝ่ายเป็นรายปี 
:. นาํผลการประเมินทุกยทุธศาสตร์มาเปรียบเทียบเป้าหมายในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัฝ่าย 

. นาํผลการประเมินมาใชพ้ฒันา ปรับปรุง แกไ้ขยทุธศาสตร์ 
 

 7.- การประเมนิแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
การประเมินแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นสิ/ งที/ต้องดาํเนินการอย่างต่อเนื/อง เพราะมี

ความสําคญัต่อการปรับยุทธศาสตร์ สามารถแยกการประเมินแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดเ้ป็น   	 
ระยะเวลา คือ 

�.) ช่วงระยะเวลารายปี เป็นการประเมินแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ที/ตอ้งทาํการประเมินทุกปีการศึกษา 
เพราะโรงเรียนจะไดท้ราบวา่ผลดาํเนินการในแต่ละปีการศึกษา ตอ้งนาํผลการประเมินของทุกฝ่ายมาเปรียบเทียบ
กบัเป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมายของแผน
อยา่งไร จะไดน้าํผลการประเมินดงักล่าวไปปรับปรุงแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

	.) ช่วงระยะเวลา = ปี ในการประเมินเมื/อครบระยะเวลา = ปี หรือสิ5นสุดแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการใช้แผนตลอดระยะเวลาที/กาํหนดไว ้จะตอ้งนาํผลการปรพะเมินของทุกฝ่าย 
และผลช่วงระยะเวลามาประเมินเพื/อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื/อพฒันาโรงเรียน 
วา่แต่ละเป้าหมายมีผลการนดาํเนินการเป็นอยา่งไร มีปัญหา มีอุปสรรคอย่างไร พร้อมเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวดว้ย รวมถึงตอ้งนาํผลการประเมินมาใชเ้ป็นกรอบการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
ระยะต่อไป 
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 7.� การรายงาย (Repor ting) 
 1.) ผูรั้บผิดชอบ การปฏิบติังานตามที/ได้รับมอบหมาย จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานเมื/อเสร็จสิ5น
โครงการ หรือตามช่วงเวลาที/กาํหนด 
 2.) ผูรั้บผดิชอบ จดัทาํรายงานผลการปฏิบติังาน เมื/อสิ5นสุดในแต่ละภาคเรียน ของทุกปีการศึกษา 
 3.) โรงเรียนจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอ
ต่อผูเ้กี/ยวขอ้งและสาธารณชน 
 4. โรงเรียนจดัทาํรายงานตามแบบและแนวทางต่างๆที/กาํหนด เพื/อรายงานต่อหน่วยงานที/เกี/ยวขอ้ง 
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                      ภาคผนวก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบ  - 
 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เมื/อวนัที/    �\-�q   
เดือน มกราคม  	


   มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง
ดงัต่อไปนี5  
 

การศึกษาขั>นพื>นฐาน  (มัธยมศึกษา) นํ>าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที"ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งชี>ที"พื>นฐาน    
ตวับ่งชี5 ที/ � ผูเ้รียมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที/ดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตวับ่งชี5 ที/ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที/พึงประสงค ์ 10.00 9.69 ดีมาก 
ตวับ่งชี5 ที/ = ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื/อง 10.00 9.97 ดีมาก 
ตวับ่งชี5 ที/ : ผูเ้รียนคิดเป็น  ทาํเป็น 10.00 9.00 ดีมาก 
ตวับ่งชี5 ที/ 
 ผลสมัฤทธิH ทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 16.15 ดีมาก 
ตวับ่งชี5 ที/ � ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที/เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั         10.00 10.00 ดีมาก 

ต ั ตวับ่งชี5 ที/ \ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา                 5.00 5.00 ดีมาก 
    ตวับ่งชี5 ที/ _ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี>อัตลักษณ์    

ตวับ่งชี5 ที/ q   ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์อง       
                    การจดัตั5งสถานศึกษา                 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี5 ที/ �J ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที/ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ      
                    สถานศึกษา             

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี>มาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี5 ที/ �� ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื/อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา                   5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งชี5 ที/ �	 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื/อยกระดบัมาตรฐาน   รักษามาตรฐาน        
                     และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ที/สอดคลอ้งกบั แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 94.40 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 

 ผลคะแนนรววมทุกตวับ่งชี5   ตั5งแต่ _J คะแนนขึ5นไป                            �  ใช่     ไมใ่ช่ 

 มีตวับ่งชี5 ที/ไดร้ะดบัดีขึ5นไปอยา่งนอ้ย �J ตวับ่งชี5  จาก �	 ตวับ่งชี5          �  ใช่     ไมใ่ช่ 

 ไม่มีตวับ่งชี5 ที/มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  �  ใช่     ไม่ใช่ 
               สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั>นพื>นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
               �   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                             ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น  
�.  ผูเ้รียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที/ดี  มีสุนทรียภาพ  ลกัษณะนิสัยดา้นดนตรีและศิลปะ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  เป็นลูกที/ดีของคุณพ่อแม่  ผูป้กครอง  และเป็นนกัเรียนที/ดีของโรงเรียน  มีจิตอาสาบาํเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีตลอดจนการเรียนรู้ที/ผา่น
ประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอื้/นอยา่งสมํ/าเสมอ 

	. ผูเ้รียนคิดเป็น  ทาํเป็น  มีผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนมธัยมศึกษาปีที/ = และมธัยมศึกษาปีที/ �  อยู่
ในระดบัดีขึ5นไป \ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยแีละภาษาต่างประเทศ 

3.  ผลการพฒันาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ผูเ้รียนมีอตัลกัษณ์ คือ ซื/อตรง เรียบง่าย การ
งาน รักเมตตา กตัญ�ูรู้คุณ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ สตรีมีคุณภาพ ส่งผลการ
ดาํเนินงานตามโครงการพิเศษ เพื/อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา เกิดประโยชน์เป็นแบบอยา่งที/สร้างคุณค่าไดคื้อ
โครงการจดัการเรียนการสอนคริสตศาสนธรรมและจริยศึกษา โครงการอภิบาลและแพร่ธรรม และโครงการ
ประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน กิจกรรมสัมผสัชีวิต เยี/ยมนอ้งผูด้อ้ยโอกาส ผูช้ราและ
ทหารบาดเจบ็  

:.ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษารวมทั5งประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื/อ รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศที/สอดคล้องกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 


. ประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอนที/เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  ทั5งการดาํเนินการของสถานศึกษาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู 

�.  สถานศึกษามีพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาที/มีประสิทธิภาพ มีพฒันาการของ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งต่อเนื/องทุกปีการศึกษา ส่งผลใหก้ารประเมินคุณภาพภายในโดยตน้
สังกดั มีระดบัคุณภาพดีมาก 
 
จุดที"ควรพฒันา   

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิH ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยูใ่นระดบัคุณภาพ พอใช ้
ควรพฒันาใหสู้งขึ5นอยูใ่นระดบัดีหรือดีมาก 
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ข้อเสนอแนะเพื"อการพฒันาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวธีิการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.���- 
 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษานาํขอ้มูลผลการสอบO-NET การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มาวิเคราะห์เพื/อหาแนว

ทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัปัญหาเพื/อพฒันาผลสัมฤทธิH ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใหสู้งขึ5น 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของผู ้เรียน  ให้ มีความเป็นเลิศ  มีความรู้

ความสามารถ  และทกัษะการสื/อสารพร้อมจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที"เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ครูควรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื/อ

สาํรวจความตอ้งการของผูเ้รียนทุกคน และครูสามารถนาํผลการประเมินไปพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหต้รงความตอ้งการของผูเ้รียน และปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้ความเหมาะสมต่อไป   

 
4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

          ไม่มี 
 
นวตักรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที"ดี(Good Practice) ของสถานศึกษาที"เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  ไม่มี 
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หนังสือให้ความเห็นชอบแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  ���� - ���� (ฉบบัปรับปรุง 	
��)     
--------------------------------------------------------------- 

  
 ตามมติที/ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์  ครั5 งที/ �/ 	
��   เมื/อวนัที/ 
�:  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 	
��   ไดใ้หค้วามเห็นชอบแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 	
�J-
	
�: (ฉบบัปรับปรุง 	
��)    ทั5งนี5 ใหโ้รงเรียนนาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 	
�J-	
�: 
(ฉบบัปรับปรุง 	
��) ไปใชพ้ฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 
             ลงชื"อ……………………………… 

         ( นางสาวนิภา พรฤกษง์าม ) 
                    ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์
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คณะผู้จดัทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์   
ประจาํปีการศึกษา ���� - ���� (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 	
��) 

 

 คณะกรรมการจัดทาํ  

1. นางสาวบุญรักษา ศรีตระกูล ผูรั้บใบอนุญาต 
2. นางสาวนิภา พรฤกษง์าม ผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ 
3. นางวราลี                     จินดาศิริ                      ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารจดัการ 
4.  นางจินตนา                           จนัทร์เจริญ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 
5. นางสาวพรญาณี แมน้ศิริ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคลากร 
6. นางสาวณฐัฐิญา              สิริสัตยาโสภณ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
7. นางสาวอกนิษฐ์ ชาติกานนท ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรเพื/อการเรียนการสอน 
8. นางแกว้ใจ กาวทอง ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม  
9. นายสุริยา แจ่มจาํรัส ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

10. นางวไิล อสุนี ณ อยธุยา                     หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         
11. นางสาวนภาพร เปลินศิริ                 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
12. นายเจษฎา วรรณวมิลกุล                 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                    
13. นายสุทศัน์ ลีดี หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                  
14. นางสาวเครือวลัย ์  ตาปราบ          หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     
15. นายศกัดิH ชยั    บุญทองดี            หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
16. นางวมิาเณ   คลา้ยคลึง หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
17. นางรื/นฤดี    อุ่นพิกุล              หวัหนา้งานหลกัสูตรและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ                                                                 
18. นางจริยา ศรีหาพล หวัหนา้งานธุรการ 
19. นางสาวสุวนัเพญ็ สิริทรัพยไ์พบูลย ์ หวัหนา้งานการจดัการเรียนการสอน 
20. นางสาวนทัธมน จิรประภาพงศ ์           หวัหนา้งานทะเบียน-วดัผล                                          
21. นางสุวรรณา เหลืองอุทยัศิลป์ หวัหนา้งานหอ้งสมุด 
22. นางสาวสุพตัรา ผอ่งศรี หวัหนา้งานสรรหาบุคลากร 
23. นางระพีพรรณ พิทกัษท์รัพยสิ์น หวัหนา้งานสวสัดิการบุคลากร  
24. นางจิรัชฌา เปรมสุวรรณ หวัหนา้งานปกครอง 
25. นางสาววาสนา ไทยบรรเทิง   หวัหนา้งานบริการและสวสัดิภาพ 

26. นางปิยะนุสรณ์ ชนะชาญชยั หวัหนา้งานแนะแนว 
27. นางภรณี สวา่งรมย ์ หวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชน 
28. นายบุญส่ง พนหมอินทร์แกว้ หวัหนา้งานพสัดุ-ครุภณัฑ์ 
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29. นายคุณภทัร์ สังกลม หวัหนา้งานเทคโนโลยเีพื/อการศึกษา 
30. นางเตือนใจ พงษม์าลา หวัหนา้งานสารสนเทศ 

 

 

 
 

ผู้เรียบเรียงและตรวจทาน 

 

 นางวราลี    
นายสุริยา                       

จินดาศิริ 
แจ่มจาํรัส 

 
 

 
 
ผู้พมิพ์และจัดทาํเล่ม 

 

 นางสาวศิริพร           รอดปราณี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


