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สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรจัดกำร เป็นระบบท่ีเกี่ยวกับกำรน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรเก็บรวม
ข้อมูลพื้นฐำนมำประมวลให้เป็นสำรสนเทศท่ีมีคุณค่ำในกำรวำงแผน  ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์
สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร และเป็นข้อมูลส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรวิเครำะห์ปัญหำ จัดท ำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำงำน ดังนั้น สำรสนเทศจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนในยุคปฏิรูปกำรศึกษำ สำรสนเทศท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเป็นฐำนข้อมูลท่ี
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำโรงเรียน ทุกด้ำนได้เป็นอย่ำงมำก 
 เอกสำรสำรสนเทศโรงเรียนศีลรวี ปีกำรศึกษำ 2559 นี้ ประกอบด้วยข้อมูล  และสภำพท่ัวไป
ของโรงเรียน ชุมชน องค์กรท่ีมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน และผลกำรด ำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหำร คณะครู นักเรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องท่ีให้ควำม
ร่วมมือในกำรรวบรวมข้อมูล และประมวลผล เพื่อให้เอกสำรสำรสนเทศนี้มีควำมชัดเจน และเป็น
ประโยชน์สูงสุด สำมำรถให้เป็นพื้นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมท้ังเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป 
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บทท่ี 1 
 

ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

 
ระบบสำรสนเทศพื้นฐำนของโรงเรียน สรุปโดยแยกตำมล ำดับดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของสถำนศึกษำ 
2. ข้อมูลด้ำนบริหำร 
3. แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
4. รำยช่ือคณะกรรมกำรชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศีลรวี  ปีกำรศึกษำ 2559 
5. ตำรำงวิเครำะห์ยุทธศำสตร์  
 

1.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
1.1 ช่ือโรงเรียน  โรงเรียนศีลรวี  ต้ังอยู่เลขท่ี 68 หมู่ 8  ถนนเชียงใหม่-ฝำง  ต ำบลชียงดำว 

อ ำเภอเชียงดำว  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50710   โทรศัพท์   053-455061   
โทรสำร 053-455880   Website : www.silravee.ac.th  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 3 

1.2 เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ปฐมวัย  ถึง  มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 

2. ข้อมลูด้ำนบริหำร 
2.1   ผู้บริหำร  นำงสำวสมนึก  สมเนตร วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   ปริญญำโท 
       สำขำบริหำรกำรศึกษำ   ด ำรงต ำแหน่งท่ีโรงเรียนต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2558   
2.2   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร  (ท่ีได้รับต ำแหน่ง) จ ำนวน 7  ท่ำน ดังนี้ 

1. นำงสำวรุ่งทิวำ กันทะวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำร  
2. นำงฟ้ำรุ่ง  สำยประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  
3. นำยวีระพงษ์  ไพรพนำดอน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบุคลำกร  
4. นำงวิยะพรรณ  ใจแก้ว  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
5. นำยกิตติพงศ์ เรืองเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรเพื่อ 

กำรเรียนกำรสอน  
  6. นำงสถิตยำ  ใจยะพำ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอภิบำลและ 

เผยแพร่ธรรม 
7. นำงสำวกัลยำ  กำวิลำวรรณ ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยมำตรฐำน 

คุณภำพ 
 
 
 

http://www.silravee.ac.th/


 
 

 
 

ประวัติโรงเรียนศีลรวี  HISTORY OF SILRAVEE SCHOOL 
 
การก่อต้ัง 

โรงเรียนศีลรวีเป็นโรงเรียนเอกชน  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน  เปิดกำร
สอนสำยสำมัญ ระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น ใช้หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  
 โรงเรียนได้รับอนุญำตให้ก่อต้ังเมื่อวันท่ี  7  มิถุนำยน  พ.ศ. 2500  ตำมใบอนุญำตเลขท่ี              
3 / 2500  โดยบำทหลวงเอลี  ซำเบลรอลล์   ในนำมของมิสซังโรมันคำทอลิกกรุงเทพ ฯ  ซึ่งเป็น
เจ้ำของ  มีพื้นท่ีด ำเนินกิจกำร  12  ไร่  วัตถุประสงค์ของโรงเรียนคือ  เพื่อให้กำรศึกษำอบรมแก่เด็ก
และเยำวชน ให้ควำมช่วยเหลือเด็กยำกจนหรือด้อยโอกำส อันเป็นเอกลักษณ์หรือจิตตำรมณ์ของ
โรงเรียนคำทอลิก  และให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  และเป็นพลเมืองดีของ
ชำติ  ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย   
 โรงเรียนได้พัฒนำ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และปรับเปล่ียนในหลำย ๆ ด้ำน  เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ในสังคมและควำมต้องกำรของชุมชน  
ได้ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบเพิ่มเติม  เพื่อให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึน   
ปี พ.ศ. 2500 – 2507  - เปิดสอนระดับประถมศึกษำ   
ปี พ.ศ. 2508 – 2514  -  ขยำยกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ปี พ.ศ. 2514 – 2520 -  ลดช้ันมัธยมศึกษำ และเปิดสอนช้ันประถมศึกษำท่ี 1 – 7 
ปี พ.ศ. 2521 - เปิดสอนช้ันประถมศึกษำท่ี 1 – 6  ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

ได้ปรับปรุงหลักสูตร  และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ตลอดจนกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมระเบียบของ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ปี พ.ศ. 2523 - ได้ปรับเปล่ียนคณะผู้บริหำร  โดยมิสซังโรมันคำทอลิกเชียงใหม่   
อนุญำตให้  คณะภคินี  เซนต์ปอล  เดอ ชำร์ตร  แห่งประเทศไทย   
เข้ำมำด ำเนินกำรบริหำร โรงเรียนศีลรวีอย่ำงเป็นทำงกำร  โดยมี
เซอร์แอนนี วำรี  สนเจริญ  ด ำรง  ต ำแหน่งผู้จัดกำรและครูใหญ่ใน
ยุคใหม่ของโรงเรียนศีลรวี  มีบำทหลวงเป็นเจ้ำอำวำสวัดคำทอลิก  
เขตเชียงดำว  และเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญำต 

ปี พ.ศ. 2533               -    ได้สร้ำงอำคำรเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ช้ัน  1  หลัง  คือ 
อำคำรเซนต์โยเซฟ  เพื่อขยำยห้องเรียนให้เพียงพอกับจ ำนวน 
นักเรียน พร้อมท้ังอำคำรประกอบ  และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  
ตลอดจนจัดระบบกำรบริหำรงำนให้เห็นชัดยิ่งขึ้น 



 
 

 
 

ปี พ.ศ. 2533               -    เซอร์อังเจลิน อังคณำ  ผิวเกล้ียง  ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรและ
ครูใหญ่ แทนเซอร์แอนนี วำรี  สนเจริญ ซึ่งย้ำยไปบริหำรงำนท่ีใหม่ 

ปี พ.ศ. 2537        -   เซอร์อังเจลิน อังคณำ  ผิวเกล้ียง  ด ำรงต ำแหน่ง ผู้จัดกำรและ 
ครูใหญ่  ได้ก่อสร้ำงอำคำรเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 1 หลัง  
คือ  อำคำรอุบลรัตน์  โดยกำรสนับสนุนจำกมูลนิธิอุบลรัตน์  และ
มิสซังโรมันคำทอลิกเชียงใหม ่

ปี พ.ศ. 2538      -  เซอร์อังเจลิน อังคณำ  ผิวเกล้ียง  ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรและ 
ครูใหญ่    

-  เปิดขยำยกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ภำคขยำยโอกำส
หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร  โดยปรับเปล่ียนตำมควำม
เหมำสมกับสภำพท้องถิ่น  และควำมต้องกำรของชุมชน 

ปี พ.ศ.2539 – 2542      -    เซอร์อังเจลิน อังคณำ  ผิวเกล้ียง  ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรและ 
ครูใหญ่  

ในปี 2542  - บำทหลวงถิรลักษณ์  วิจิตรวงศ์  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งผู้รับ 
ใบอนุญำต  และปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  โดยพิจำรณำ 
เกณฑ์มำตรฐำนเป็นองค์ประกอบ 

-  สร้ำงท่ีกักเก็บน้ ำด่ืม น้ ำใช้ ห้องน้ ำ ห้องสุขำ ศำลำ ท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและปรับปรุงสภำพแวดล้อม ให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน ท้ังระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

ปี พ.ศ. 2543               - เซอร์อังเจลิน อังคณำ  ผิวเกล้ียง  ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรและ
ครูใหญ่  มีบำทหลวงถีรลักษณ์  วิจิตรวงศ์  ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้รับ
ใบอนุญำต 

  - ปรับปรุงสร้ำงถนนใหม่ ท ำสวนหินหน้ำห้องธุรกำร โรงรถ และ 
ปรับปรุง สถำนท่ีภำยในโรงเรียน 

  -    โรงเรียนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำจำก 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน  ระดับประถมศึกษำ 
    และมัธยมศึกษำ  เวลำ  5  ปี  

ปี พ.ศ. 2544 - เซอร์เบนจำมิน ส้มเช้ำ  คงแจ้ง  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรและ   
ครู ใหญ่ แทนเซอร์อังเจลิน อังคณำ  ผิวเกล้ียง  ซึ่ งย้ำยไป
บริหำรงำนท่ีใหม่   

-   ทำงโรงเรียนได้ผ่ำนกำรตรวจคุณภำพกำรศึกษำ  จำกคณะผู้
ประเมินคุณภำพภำยนอก  ณ  วันท่ี  18 – 20 ธันวำคม  2544 



 
 

 
 

ปี พ.ศ. 2545 -   เซอร์เวโรนิกำ สุภำพร  ประรำศี  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งผู้แทนผู้รับ 
ใบอนุญำต  ผู้จัดกำร และครูใหญ่  แทนผู้บริหำรชุดเดิม  

-          บำทหลวงโรเลนโซ  บีอำซีโอน  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัด 
  คำทอลิก  เขตเชียงดำว 
-   โรงเรียนได้ผ่ำนกำรตรวจโรงเรียนในกำรคัดเลือกนักเรียน  

นักศึกษำ และสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับ
จังหวัด  ในระดับมัธยมศึกษำ  (ขนำดเล็ก)  โดยได้รับรำงวัลชมเชย 

ปี พ.ศ. 2546 -   เซอร์เวโรนิกำ สุภำพร  ประรำศี  ด ำรงต ำแหน่งผู้แทนผู้รับ 
ใบอนุญำต  ผู้จัดกำร และครูใหญ่ 

- บำทหลวงโรเลนโซ  บีอำซีโอน  ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัด 
    คำทอลิก  เขตเชียงดำว   

-   โรงเรียนได้ปรับปรุงสนำมบริเวณใต้ต้นจำมจุรีให้เป็นลำนกีฬำ  
เอนกประสงค์ 

-   โรงเรียนได้ปรับปรุง  เปล่ียนแปลงคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำร
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ใหม่ท้ังหมด  โดยให้เพียงพอกับจ ำนวน
นักเรียน (2 คน / 1 เครื่อง) 

-   เริ่มใช้หลักสูตรสถำนศึกษำในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1,4  และ 
มัธยมศึกษำปีท่ี  1 

-   เซอร์เซลำฟีน   บุญกัณฑ์  มำรับต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูใหญ่ ฝ่ำย
โภชนำกำร  แทนเซอร์มำรีบล็องซ์  วรสำร  ท่ีย้ำยไปรับหน้ำท่ีใหม่ 

ปี พ.ศ.2547 -   เซอร์เวโรนิกำ สุภำพร  ประรำศี  ด ำรงต ำแหน่งผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญำต  ผู้จัดกำร  และครูใหญ่ 

  -  บำทหลวงโรเลนโซ  บีอำซีโอน  ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัด 
    คำทอลิก  เขตเชียงดำว   

   -  โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องสมุดดิจิตอล (ห้องฉำยภำพ) ช้ัน 4  อำคำร 
    อุบลรัตน์และห้องเครื่องเสียง (ห้องกระจำยเสียง) บริเวณช้ัน 1   
    อำคำรเซนต์โรเบิร์ต 

  -    กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ใช้เอกสำรประกอบกำรเรียนของ 
   โรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชำร์ต  ต้ังแต่ระดับช้ัน 
   ประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

   -           เซอร์อังเชลิกำ  ตนนำซ ำ  มำรับต ำแหน่งผู้รับผิดชอบงำน 
    โภชนำกำร แทน เซอร์เซลำฟีน  บุญกัณฑ์  ท่ีย้ำยไปรับหน้ำท่ีใหม่ 
ปี พ.ศ.2548  -   เซอร์เทเรซำ วัชรินทร์  เกตุรัตน์  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งผู้ลงนำม 

   แทนผู้รับใบอนุญำต ผู้จัดกำร และครูใหญ่  แทนเซอร์สุภำพร 
   ประรำศรี       
 



 
 

 
 

   -   เซอร์เอเวอลีน  โพธี  มำรับต ำแหน่งแทน เซอร์อังเชลิกำ  ตนนำซ ำ     
   ท่ีย้ำยไปรับหน้ำท่ีใหม่ 
  -  มีกำรสร้ำงบ้ำนพักคุณพ่อและหอพักนักเรียนชำยใหม่บริเวณ   
   ด้ำนข้ำงของโรงเรียน 
   -   มีกำรปรับปรุงสถำนท่ีบริเวณใต้อำคำรอุบลรัตน์เป็นอำคำรเฉลิม- 
   พระเกียรติ ห้องระเบียบวินัย  และห้องเก็บอุปกรณ์ ใต้บันได 
   ทำงขึ้นอำคำรอุบลรัตน์ท้ัง 2  ด้ำน 
   -   ได้มีกำรปรับปรุง  เปล่ียนแปลงคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำร 
   คอมพิวเตอร์  โดยเพิ่มจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น  40 เครื่อง   
   ให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน 
ปี พ.ศ.2549               -    เซอร์เทเรซำ วัชรินทร์  เกตุรัตน์  ด ำรงต ำแหน่งผู้ลงนำมแทนผู้รับ 

ใบอนุญำต ผู้จัดกำร และครูใหญ่  
- บำทหลวงโลเรนโซ  บีอำซีโอน  ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัด 

คำทอลิก  เขตเชียงดำว  บำทหลวงไพโรจน์  สุวรรณ  เป็นคุณพ่อ
ปลัดวัดคำทอลิก  เขตเชียงดำว 

-  เซอร์มำรีย์ มักซิม  กะโนะ  มำรับต ำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ำย
โภชนำกำร แทน เซอร์เอเวอลีน  โพธิ  ท่ีย้ำยไปรับหน้ำท่ีใหม่ 

-  มีกำรก่อสร้ำงโบสถ์หลังใหม่  ท่ีบริเวณอำคำรบ้ำนพักพระสงฆ์
ทำงด้ำนทิศใต้ของโรงเรียน 

-  มีกำรซ่อมแซมอำคำรและท ำโต๊ะ เก้ำอี้ใหม่ ให้นักเรียนจ ำนวน 65 
ชุด  ทำสีอำคำรเรียนทุกหลัง  และย้ำยนักเรียนหอพักไปอยู่หอพัก
ท่ีสร้ำงใหม่ท้ังนักเรียนชำยและนักเรียนหญิง 

-  มีกำรปรับปรุงหอพักเดิมช้ันล่ำงให้เป็นห้องปฏิบัติกำรคหกรรม  
และใช้เป็นห้องอำหำรครู บุคลำกร 

-  จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์  และเครื่องเล่นวีซีดีเข้ำห้องวิทยำศำสตร์
เพิ่มเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องเป่ำ จ ำนวน 10 ช้ิน  และกลองชุด
ใหญ่จ ำนวน 1 ชุด ติดเครื่องปรับอำกำศในห้องคอมพิวเตอร์ 2 
เครื่อง  ปรับปรุงห้องสมุดโดยกำรซื้อหนังสือเพิ่ม และจัดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บุคลำกรครูตำมห้องพักครู 

ปี พ.ศ. 2550  -    บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งผู้แทนผู้รับ 
ใบอนุญำต  และเซอร์สุธิดำ  ว่องวิทย์  ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรและ 

  ครูใหญ่  แทน เซอร์วัชรินทร์  เกตุรัตน์  ท่ีย้ำยไปรับหน้ำท่ีใหม่ 
 



 
 

 
 

   -   บำทหลวงโลเรนโซ  บีอำซีโอน  ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัด 
คำทอลิก  เขตเชียงดำว 

    -  บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  เป็นคุณพ่อปลัดวัดคำทอลิก   
เขตเชียงดำว 

-  เซอร์นิชดำ  บุญกัณฑ์  มำรับต ำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ำยโภชนำกำร   
แทนเซอร์มำรีย์ มักซิม  กะโนะ  ท่ีย้ำยไปรับหน้ำท่ีใหม่ 

   - โรงเรียนปรับปรุงห้องครัวใหม่ 
- ท ำรั้วทำงทิศเหนือให้สูงขึ้น  และกั้นลวดหนำมทำงทิศตะวันตก 
- ย้ำยโบสถ์โดยใช้โบสถ์หลังใหม่  ประกอบพิธีทำงศำสนำแทน 
- นักเรียนได้รับรำงวัลชนะเลิศกีฬำประเภท   ฟุตซอล   ระดับ 

ภำคเหนือ 
ปี พ.ศ. 2551               - บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่งผู้แทนผู้รับ

ใบอนุญำต และ เซอร์สุธิดำ  ว่องวิทย ์ ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรและ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

- บำทหลวงธงชัย  สุวรรณใจ  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัด
คำทอลิก  เขตเชียงดำว 

- เซอร์นิชดำ  บุญกัณฑ์  ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
โภชนำกำร 

- จัดต้ังรูปพระบิดำแห่งสำกลโลกบริเวณหน้ำห้องธุรกำร 
ปี พ.ศ. 2552 - บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่งผู้แทนผู้รับ 

ใบอนุญำต   
- เซอร์แคทธรีน วรินธร  งำมประเทืองโสภำ  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่ง

ผู้จัดกำร  และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  แทนเซอร์สุธิดำ  ว่องวิทย์ 
ท่ีย้ำยไปรับหน้ำท่ีใหม่ 

 -        บำทหลวงอุทัย  พำแฮ  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัด 
คำทอลิก  เขตเชียงดำว 

-       เซอร์นิชดำ  บุญกัณฑ์  ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
โภชนำกำร 

- ปรับปรุงระบบน้ ำใช้ภำยในโรงเรียนใหม่  โดยปรับท่ีกรอง 
น้ ำส ำหรับด่ืม  และท ำอ่ำงน้ ำส ำหรับใช้ใหม่ 

ปี พ.ศ. 2553 -         บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่งผู้แทนผู้รับ 
ใบอนุญำต และเซอร์แคทธรีน วรินธร  งำมประเทืองโสภำ  ด ำรง 
ต ำแหน่งผู้จัดกำร  และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  



 
 

 
 

-  บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำส
วัดคำทอลิก  เขตเชียงดำว 

- บำทหลวงสันติ  ยอเปอ  เข้ำรับต ำแหน่งคุณพ่อปลัดวัดคำทอลิก  
เขตเชียงดำว 

- เซอร์นิชดำ  บุญกัณฑ์  ด ำรงต ำแหน่งผู้ ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
โภชนำกำร 

- ปรับปรุงอำคำรไม้หอพักหลังเก่ำช้ันล่ำง  ให้เป็นห้องคหกรรม  
ห้องโรเนียว และห้องตัดเย็บ  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้ำนหน้ำ
ห้องธุรกำร  สวนพฤกษศำสตร์  และสนำมเด็กเล่นอนุบำล 

- ปรับปรุงห้องสมุด  โดยโรงเรียนซำงตำครูสคอนแวนต์ จัดโครงกำร
ค่ำยจิตอำสำพัฒนำชนบทสร้ำงห้องสมุดให้น้อง 

ปี พ.ศ. 2554 - บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่ง ผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญำต และเซอร์แคทธรีน วรินธร  งำมประเทืองโสภำ  ด ำรง
ต ำแหน่งผู้จัดกำร และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

-  บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัด 
คำทอลิก  เขตเชียงดำว  และบำทหลวงศศิน  โหม่โพ  เข้ำรับ 
ต ำแหน่งคุณพ่อปลัดวัดคำทอลิก  เขตเชียงดำว 

- เซอร์ยุภำ  พะตะวงค์  ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
โภชนำกำร 

- ปรับปรุงทำงเช่ือมและหลังคำ ระหว่ำงอำคำรเซนต์โรเบิร์ต  และ
อำคำรเซนต์โยเซฟ 

- จัดช้ือของเล่นอนุบำล  จ ำนวน  3  ช้ิน 
- ปรับปรุงใต้อำคำรอุบลรัตน์  บริเวณห้องเก็บอุปกรณ์  และห้อง

แนะแนวเก่ำช้ันล่ำงอำคำรอุบลรัตน์  และปรับปรุงห้องส่ือสัมพันธ์ 
- ปรับปรุงห้องวิทยำศำสตร์  โดยศิษย์เก่ำโรงเรียนศีลรวีและชมรม

ผู้ปกครอง 
ปี พ.ศ. 2555               - บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่งผู้แทนผู้รับ

ใบอนุญำต และเซอร์แคทธรีน วรินธร  งำมประเทืองโสภำ  ด ำรง
ต ำแหน่งผู้จัดกำร และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

-  บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัด 
คำทอลิก เขตเชียงดำว  และบำทหลวงศรชัย  ดิพอ  เข้ำรับ
ต ำแหน่งคุณพ่อปลัดวัดคำทอลิก  เขตเชียงดำว 

- เซอร์ยุภำ  พะตะวงค์  ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
โภชนำกำร 



 
 

 
 

- สร้ำงห้องน้ ำครู  2  ห้อง  บริเวณหลังห้องวิชำกำร 
- ปรับปรุงหลังคำช้ัน  4  อำคำรอุบลรัตน์ 

ปี พ.ศ. 2556 - บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่งผู้แทนผู้รับ 
ใบอนุญำต  และเซอร์แคทธรีน วรินธร  งำมประเทืองโสภำ  ด ำรง 
ต ำแหน่งผู้จัดกำร และผู้อ ำนวยกำร  

-  บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัด 
คำทอลิก เขตเชียงดำว  และบำทหลวงธงชัย  วิวัฒน์เชำว์พันธ์ เข้ำ 
รับต ำแหน่งคุณพ่อปลัดวัดคำทอลิก  เขตเชียงดำว 

- เซอร์มณิกำ  ป้องศรี  ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
โภชนำกำร 

- เซอร์ปัณฑิตำ  อินพำเพียร  ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
แผนกปฐมวัย 

- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  โดยย้ำยจำกช้ัน  4 มำช้ัน 2 ของ
อำคำรอุบลรัตน์  เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ ระดับประถมและมัธยม  
จ ำนวน  2  ห้อง 

- ปรับปรุงบริเวณใต้อำคำรอุบลรัตน์  โดยเพิ่มห้องสำรสนเทศ   
ห้องเครื่องเสียง 

- ปรับปรุงพื้นปูกระเบ้ืองบริเวณช้ัน 2 อำคำรเซนต์โยเซฟ   
(ห้องเรียนช้ัน ป.4) 

ปี พ.ศ. 2557 - บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่งผู้แทนผู้รับ 
ใบอนุญำต  และเซอร์แคทธรีน วรินธร  งำมประเทืองโสภำ  ด ำรง 
ต ำแหน่งผู้จัดกำร และผู้อ ำนวยกำร  

-  บำทหลวงณรงค์ชัย  หมั่นศึกษำ  ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัด 
คำทอลิก  เขตเชียงดำว  และบำทหลวงธงชัย  วิวัฒน์เชำว์พันธ์   
ด ำรงต ำแหน่งคุณพ่อปลัดวัดคำทอลิก  เขตเชียงดำว 

- บำทหลวงชำญชัย  ศรีสุทธิจรรยำ  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำ 
อำวำสและจิตตำธิกำรของโรงเรียน 

- เซอร์มณิกำ  ป้องศรี  ต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรแผนกโภชนำกำร 
และแผนกปฐมวัย 

- เซอร์ปัณฑิตำ  อินพำเพียร  ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
แผนกปฐมวัย 

- เซอร์แอสแตล  โด่งสนั่น  ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยฝ่ำยวิชำกำร 
- ปรับปรุงพื้นปูกระเบ้ืองบริเวณห้องอนุบำล ท้ัง 3 ห้องเรียน 
 



 
 

 
 

ปี พ.ศ. 2558 - เซอร์แคลร์ สมนึก  สมเนตร  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรและ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน แทนเซอร์แคทธรีน วรินธร  งำมประเทือง- 
โสภำ  ซึ่งย้ำยไปประจ ำท่ี โรงเรียนมำรดำนฤมล  ต.บำงวัว   
อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ 

 - ได้ปรับปรุงโรงอำหำรของนักเรียน  และโรงอำหำรของครูใหม่ 
 - ได้รับรถบัส เลขทะเบียนรถ 40-0560 เชียงใหม่ จ ำนวน 30 ท่ีนั่ง 

จำกมิสซังโรมันคำทอลิกเชียงใหม่ 
 - ได้ปรับปรุงป้ำยนิเทศของโรงเรียนใหม่  ได้แก่ 
     1)  แผนผังโรงเรียนศีลรวี 
     2)  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนศีลรวี 
     3)  ท ำเนียบบุคลำกรโรงเรียนศีลรวี 
     4)  บอร์ดปฏิทินโรงเรียนศีลรวี 
     5)  บอร์ดคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 - ได้ปรับปรุงห้องสมุด  โดยจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติม  และท ำป้ำย  

LIBRARY  ใหม ่
 - ได้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงห้องเรียน  ด้วยแนวคิด Brain  based  

Learning ( BBL ) 
 - ได้จัดให้มีแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้นภำยในโรงเรียน 

- ได้ปรับปรุงห้อง English Room ใหม ่
ปี พ.ศ. 2559  - บำทหลวงไพศำล  เต็มอรุณรุ้ง  เข้ำรับด ำรงต ำแหน่งผู้แทนผู้รับ 

ใบอนุญำต  และเข้ำรับด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัดคำทอลิก   
เขตเชียงดำว แทนบำทหลวงณรงค์ชัย หมั่นศึกษำ  ท่ีย้ำยไปรับ 
หน้ำท่ีใหม่ 

- เซอร์รำตรี  ภูผำ  เข้ำรับต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรแผนก
โภชนำกำรแทนเซอร์มณิกำ  ป้องศรี ท่ีย้ำยไปรับหน้ำท่ีใหม่ 

- ได้ปรับปรุงห้องอำหำรครูให้เป็นห้องประชุมเซนต์ ปอล 
- ได้สร้ำงอ่ำงล้ำงมือส ำหรับนักเรียน บริเวณโรงอำหำร และปรับปรุง

ระบบน้ ำด่ืมของนักเรียน  บริเวณใต้ตึกเซนต์โยเซฟ 
- ได้จัดซื้อจัดหำส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ  จอโทรทัศน์ ขนำด 42 

นิ้ว  ติดต้ังไว้ในห้องเรียน ต้ังแต่ช้ันอนุบำล – มัธยมศึกษำปีท่ี 3  
โรงอำหำร  และห้องเรียนคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  24  เครื่อง 



 
 

 
 

- ได้ปรับปรุงระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนใหม่ เพื่อ
ส่งเสริมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

ปัจจุบันมีนักเรียนท้ังหมด 713 คน  ครู 47 คน  และมีพนักงำน 17 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายนามผู้บริหารต้ังแต่ปี พุทธศักราช 2500 – ปัจจุบัน 
 

ผู้รับใบอนุญาต 
ปี พ.ศ. รายนาม หมายเหต ุ

2500 – 2501 บำทหลวงเอล ี                  ซำเบรอลลล ์  
2502 บำทหลวงฟิเลโซ             กรำสซ ี  

2503 – 2507 บำทหลวงเอล ี                 ซำเบรอลลล ์  
2513 – 2516 บำทหลวงแองเยล        กำรำโร  
2517 – 2519 บำทหลวงยัง                แซงคีร ี  
2520 – 2528 บำทหลวงโรมอนโด  แปร์ลิน ี  
2529 – 2534 บำทหลวงธงชัย สุวรรณใจ  
2535 – 2541 บำทหลวงสุขุม กิจสงวน  
2542 – 2544 บำทหลวงถิรลักษณ์ วิจิตรวงค ์  
2545 – 2549 นำงสำววัชรินทร ์ เกตุรัตน์  
2550 – 2558 บำทหลวงณรงคช์ัย หมั่นศึกษำ  

2559 บำทหลวงไพศำล   เต็มอรุณรุ้ง    

ผู้จัดการ 
ปี พ.ศ. รายนาม หมายเหต ุ

2500 - 2501 นำงสำวสำโรจน ์ อังศุธร  
2502 - 2517 นำยเลิศ เอี่ยมไธสง  
2518 - 2519 นำยสุบรรณ เลำมำสุวพันธ ์  
2520 - 2523 นำยสุวรรณ สัตยพันธ ์  
2524 - 2525 นำงสำวเสถียร ไชยศรีมำ  
2526 - 2531 นำยเล็ก สิงห์ค ำ  
2532 - 2534 นำงสำววำร ี สนเจริญ  
2535 - 2543 นำงสำวอังคณำ ผิวเกลี้ยง  

2544 นำงสำวส้มเชำ้ คงแจ้ง  
2545 - 2547 นำงสำวสุภำพร ประรำศร ี  
2548 - 2549 นำงสำววัชรินทร ์ เกตุรัตน์  
2550 - 2551 นำงสำวสุธิดำ ว่องวิทย์  
2552  - 2557 นำงสำววรนิธร งำมประเทืองโสภำ  

2558 – ปัจจุบัน นำงสำวสมนึก สมเนตร  



 
 

 
 

ครูใหญ ่
ปี พ.ศ. รายนาม หมายเหต ุ
2500  นำงสำวผ่อง ศรีย้ิมเป็นสุข  
2501 นำงสำวสำโรจน ์ อังศุธร  

2502 - 2504 นำงสำวพวงแก้ว ณ  ล ำพูน  
2505  นำงสำวขวัญใจ พงษ์พิพัฒน ์  
2506 นำยทว ี พรหมำวัฒน ์  

2507 - 2523 นำยสุวรรณ สัตยพันธ ์  
2524 - 2525 นำงสำวเสถียร ไชยศรีมำ  
2526 - 2528 นำงนวลนิด บุญแก้ววุฒิ  
2529 - 2531 นำงภิญโญ สุรินต๊ะ  
2532 - 2541 นำงสำววำร ี สนเจริญ  
2542 - 2544 นำงสำวอังคณำ ผิวเกลี้ยง  
2545 - 2547 นำงสำวสุภำพร ประรำศร ี  
2548 - 2549 นำงสำววัชรินทร ์ เกตุรัตน์  
2550 - 2551 นำงสำวสุธิดำ ว่องวิทย์  
2552 - 2557 นำงสำววรนิธร งำมประเทืองโสภำ  

2558 – ปัจจุบัน นำงสำวสมนึก สมเนตร  
 
 

ปรัชญาโรงเรียน   
ศึกษำดี  มีวินัย  ใจเมตตำ  ใฝ่หำคุณธรรม   เลิศล้ ำกำรงำน 

 
ศึกษาดี 

หมายถึง  กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้พื้นฐำนทำงวิชำทักษะต่ำง ๆ ตำมศักยภำพของตน มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงภำษำและคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน และสังคมปัจจุบัน 
ส่งเสริมให้ นักเรียนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถคิดเป็น ท ำเป็น  แก้ปัญหำเป็น  โดยใช้แนวคิด
ทำงวิทยำศำสตร์  ให้สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ และให้กำรศึกษำเป็น
กระบวนกำรตลอดชีวิต  
  

มีวินัย 
หมายถึง  กำรรู้จักเคำรพต่อกฎกติกำ  ระเบียบ และศักด์ิศรีของผู้อื่น  เคำรพผู้อำวุโสกว่ำท้ังคุณวุฒิ
และวัยวุฒิ  มีควำมเป็นประชำธิปไตย แก้ปัญหำในชีวิตด้วยสันติวิธี  มีควำมรับผิดต่อตนเอง และ
ส่วนรวม รักษำควำมสะอำดและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 



 
 

 
 

ใจเมตตา  
หมายถึง   มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จักกำรแบ่งปัน เสียสละ และให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ยำกไร้ด้อย
โอกำส  
 

ใฝ่หาคุณธรรม 
หมายถึง    ควำมมีศรัทธำในศำสนำท่ีตนนับถือ และไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศำสนำอื่นสำมำรถอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติ  กำรมีค่ำนิยมในชีวิตท่ีถูกต้อง มีควำมเข้ำใจ และซำบซึ้งในคุณค่ำของวัฒนธรรมไทย   
 

เลิศล้้าการงาน 
หมายถึง   กำรมีจิตใจรักกำรท ำงำน   มีเจตคติท่ีดีต่อสัมมำอำชีพ  มีควำมขยัน  อดทนในกำรท ำงำน   
มีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตน และยอมรับในคุณค่ำงำนของผู้อื่น สำมำรถใช้ศักยภำพของตน 
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

คติพจน์ 
“คุณธรรม น้อมน ำ ปัญญำ” 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“ซื่อสัตย์  และ  เมตตำ” 

  

ซ่ือสัตย์      ตรงต่อตัวเอง และผู้อื่น มโนธรรมเท่ียงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกง ยึดควำมถูกต้อง 
เมตตา     มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสำธำรณะ 
  
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“มำรยำทดี มีน้ ำใจ” 

 
อักษรย่อของโรงเรียน 

“ศ.ร.” 
 

สีประจ้าโรงเรียน  
“ฟ้า  –  ขาว” 

สีฟ้า  หมำยถึง  สีท่ีแสดงถึงควำมสงบ เยือกเย็น ส่ิงท่ีสูงส่งลึกซึ้งและกว้ำงไกล 
สีขาว หมำยถึง  ศำสนำ อันแสดงถึง ควำมดีงำมอันสูงส่ง ควำมมีจิตใจเมตตำ  
   และควำมบริสุทธิ์ 
จึงสรุปได้ว่า สีประจ ำโรงเรียนศีลรวี หมำยถึง กำรด ำรงตนอยู่ในคุณงำมควำมดีอันสูงส่ง มุ่ง

ไปสู่กำรพัฒนำตนท้ังด้ำนควำมรู้ คุณธรรม เพื่อควำมก้ำวหน้ำในอนำคต ซึ่งจะเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี
แห่งบุคคลและสังคม 



 
 

 
 

ตราประจ้าโรงเรียน 
มีลักษณะเป็นรูปดอกไม้ ภำยในเป็นสัญลักษณ์ 

ไม้กางเขน  ซึ่งหมำยถึง  คุณธรรม 
คบเพลิง  ซึ่งหมำยถึง  ควำมสว่ำงแห่งปัญญำ 
หนังสือ   ซึ่งแสดงถึง  ควำมรู้ 

  
 
ต้นไม้ประจ้าโรงเรียน                

ต้นจำมจุรีเป็นต้นไม้ท่ีเจริญเติบโตเร็ว แตกกิ่งก้ำนสำขำขยำยกว้ำง ให้ควำมร่มรื่นเย็นสดช่ืน
แก่ผู้อำศัยร่มเงำ มีควำมอดทนต่อสภำพอำกำศ เปรียบเสมือนโรงเรียนศีลรวีท่ีมุ่งเน้นพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียน
ได้พัฒนำท้ังทำงร่ำงกำย อำรมณ์สังคมและสติปัญญำ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและสำมำรถ
ด ำรงอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  

  
  
  

วิสัยทัศน์โรงเรียนศีลรวี 
โรงเรียนศีลรวี เป็นสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพ  เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  มุ่งพฒันำผู้เรียนเป็น 

คนดี คู่คุณธรรม  มีควำมรู้และทักษะชีวิต ด ำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบ
ประกันคุณภำพภำยในท่ีเข้มแข็ง ภำยใต้กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่อำเซียน
และสำกล 

 
 

พันธกิจ Mission 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.  พัฒนำผู้เรียนเป็นคนดีคู่คุณธรรม มีควำมรู้และทักษะชีวิต ตำมมำตรฐำนของหลักสูตร 
ด้านการจัดการศึกษา 

1.  พัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพตำมหลักสูตรของ
สถำนศึกษำ 
2.  พัฒนำสถำนศึกษำให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีเข้มแข็ง 

 
 
 



 
 

 
 

พันธกิจ Mission โรงเรียนศีลรวี  2559 – 2561 

 

1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภำพที่ดีและมีสุนทรียภำพ 
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตำมค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำง สรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ สมเหตุผล 
5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตร 
6.  จัดกิจกรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และมีเจตคติต่ออำชีพสุจริต 
7.  ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของครูตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
8.  ส่งเสริมให้ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี  และเกิดประสิทธิผล  โดยยึดหลักกำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วม 
9.  ส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
10.  ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร ท่ีเน้นกระบวนกำรเรียนรู้ และมีกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 
11.  พัฒนำสภำพแวดล้อมและบริหำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 
12.  ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำและมีกำรประกันคุณภำพภำยในตรงตำมท่ี 
กระทรวงก ำหนด 
13.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
14.  ส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำยปรัชญำ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
ของสถำนศึกษำ 
15.  จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ตำมนโยบำย 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

เป้าหมาย (Goals)  โรงเรียนศีลรวี  2559 – 2561 

1.  ผู้เรียนมีสุขภำพที่ดีและมีสุนทรียภำพ 
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตำมค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
3.  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 
4.  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงเป็น
ระบบคิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ สมเหตุผล 
5.  ผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตร 
6.  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นต ำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีเจตคติต่ออำชีพสุจริต 
7.  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
8.  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี และเกิดประสิทธิผล  โดยยึดหลักกำรบริหำรแบบมี 
ส่วนร่วม 
9.  คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
10.  มีหลักสูตร ท่ีเน้นกระบวนกำรเรียนรู้ และมีกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
11.  มีสภำพแวดล้อมและบริหำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 
12.  มีแผนกำรจัดกำรศึกษำและมีกำรประกันคุณภำพภำยในตรงตำมท่ีกระทรวงก ำหนด 
13.  สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
14.  บรรลุตำมเป้ำหมำยปรัชญำ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
15.  มีกิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ตำมนโยบำย 
 

สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 
1.  ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
2.  ควำมสำมำรถในกำรคิด 
3.  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
4.  ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
5.  ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

 
 



 
 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  รักชำติ  ศำสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยู่อย่ำงพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
7.  รักควำมเป็นไทย 
8.  มีจิตสำธำรณะ 

 
 
1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   

หมำยถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงกำรเป็นพลเมืองดีของชำติ ธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นชำติไทย 
ศรัทธำ ยึดมั่นในศำสนำ และเคำรพเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
 ผู้ท่ีรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  คือ  ผู้ท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงกำรเป็นพลเมืองดีของชำติ                
มีควำมสำมัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูควำมเป็นชำติไทย ปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำท่ีตนนับถือ และ
แสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

 
2.  ซ่ือสัตย์สุจริต   

หมำยถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงกำรยึดมั่นในควำมถูกต้องประพฤติ ตรงตำมควำมเป็น
จริงต่อตนเอง  และผู้อื่นท้ังทำงกำย วำจำ ใจ 
 ผู้ท่ีมีควำมซื่อสัตย์สุจริต  คือ  ผู้ท่ีประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงท้ังทำงกำย วำจำ ใจ และ
ยึดหลักควำมจริง ควำมถูกต้องในกำรด ำเนินชีวิต มีควำมละอำยและเกรงกลัวต่อกำรกระท ำผิด 
 
3.  มีวินัย   

หมำยถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงกำรยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 ผู้ท่ีมีวินัย  คือ  ผู้ท่ีปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียนและสังคมสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
 
 
 
 



 
 

 
 

4.  ใฝ่เรียนรู้   
หมำยถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงควำมต้ังใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียน แสวงหำควำมรู้

จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน  และภำยนอกโรงเรียน 
 ผู้ท่ีใฝ่เรียนรู้  คือ  ผู้ท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงควำมต้ังใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียนและเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ท้ังภำยใน  และภำยนอกโรงเรียนอย่ำง
สม่ ำเสมอ ด้วยกำรเลือกใช้ส่ืออย่ำงเหมำะสม บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์ สรุปเป็นองค์ควำมรู้  และ
เปล่ียนเรียนรู้ ถ่ำยทอด เผยแพร่  และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 
5.  อยู่อย่างพอเพียง   

หมำยถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผล รอบคอบ               
มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 ผู้ท่ีอยู่อย่ำงพอเพียง  คือ  ผู้ท่ีด ำเนินชีวิตอย่ำงประมำณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยควำมรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ มีกำรวำงแผน
ป้องกันควำมเส่ียง  และพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
 
6.  มุ่งม่ันในการท้างาน   

หมำยถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงควำมต้ังใจและรับผิดชอบในกำรท ำหน้ำท่ีกำรงำน ด้วย
ควำมเพียรพยำยำม อดทน เพื่อให้งำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 ผู้ท่ีมุ่งมั่นในกำรท ำงำน  คือ  ผู้ท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงควำมต้ังใจปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับ
มอบหมำยด้วยควำมเพียรพยำยำม ทุ่มเทก ำลังกำย ก ำลังใจ ในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ให้ส ำเร็จ
ลุล่วง ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดด้วยควำมรับผิดชอบ  และมีควำมภำคภูมิใจในผลงำน 
 
7.  รักความเป็นไทย  

หมำยถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจ เห็นคุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิ
ปัญญำไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภำษำไทยในกำรส่ือสำรได้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม 
 ผู้ท่ีรักควำมเป็นไทย  คือ  ผู้ท่ีมีควำมภำคภูมใจ เห็นคุณค่ำ ช่ืนชม มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ 
สืบทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญำไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีควำมกตัญญูกร
เวที ใช้ภำษำไทยในกำรส่ือสำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 
 



 
 

 
 

 
8.  มีจิตสาธารณะ   

หมำยถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสถำนกำรณ์ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่นชุมชน และสังคม ด้วยควำมเต็มใจ กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ผู้ท่ีมีจิตสำธำรณะ  คือ  ผู้ท่ีมีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันควำมสุขส่วนตน
เพื่อท ำประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้ำใจ เห็นใจผู้ท่ีมีควำมเดือดร้อน อำสำช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ด้วยแรงกำย  สติปัญญำ ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำ หรือร่วมสร้ำงสรรค์ส่ิงท่ีดีงำมให้เกิด
ในชุมชน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายชื่อชมรมผู้ปกครองประจ้าปีการศึกษา  2559 
 

ล้าดับที่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 คุณณัฐกิตต์   ดวงดำว ประธำน  
2 คุณกัณลน์กมล  มงคลรัตนวัจน์ รองประธำน  
3 คุณฐำนิตำ      แก้วมำเรือน เลขำนุกำร  
4 คุณนำรี สไพโร เหรัญญิก  
5 คุณชูชัย   ชุ่มอินทรจักร์ กรรมกำร  
6 คุณสงวน   โถเหลือง กรรมกำร  
7 คุณธนำกร   ไชยวงค์ กรรมกำร  
8 คุณพิสมัย    พูลศรี กรรมกำร  
9 ดำบต ำรวจอุบล   แก้วเป็ง กรรมกำร  
10 คุณอำรญำ   มีนำโพธิ ์ กรรมกำร  
11 คุณสุพรรษำ   ลีลำกนก กรรมกำร  
12 คุณบัลลังก์    แซ่หลิว กรรมกำร  
13 คุณศิริรัตน์    วิรุวรรณ กรรมกำร  
14 คุณวำสนำ    ท ำกิน กรรมกำร  
15 คุณจันทร์เพ็ญ    ทิพย์วงค์ กรรมกำร  
16 จ่ำสิบเอกจำรุวัฒน์   สิงหำสำร กรรมกำร  
17 คุณพรรณี   ดอกแดง กรรมกำร  
18 คุณกฤษณำ   กำรแข็ง กรรมกำร  
19 คุณกำญจนพร    กองเมือง กรรมกำร  
20 คุณประภัสสร   อำหว่ำ กรรมกำร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศีลรวี  ประจ้าปีการศึกษา 2559 
 

ล้าดับที่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 บำทหลวงไพศำล เต็มอรุณรุ้ง ประธำนกรรมกำร  

2 อำจำรย์ประยูร              ลังกำร์พินธุ ์ กรรมกำร  

3 นำยสุชำติ เจียรวิริยะพันธ ์ กรรมกำร  

4 นำงพัชรินทร ์ อุทำเลิศ กรรมกำร  

5 นำยทวีศักดิ์ เมืองซื่อ กรรมกำร  

6 นำงวิจิตรำ ไพรพนำดอน กรรมกำร  

7 นำงสำวสมนึก สมเนตร เลขำนุกำร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ตารางแสดงยุทธศาสตร์ตามเป้าหมาย 

พันธกิจที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคลที่มีควำมรู้คูคุ่ณธรรม มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต (พ.1)   
เป้ำหมำย 1  ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีมีสุนทรียภำพ (ป.1) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภำวะและสุนทรียภำพที่ดี (ม.1/พ1/ป.1/ย.1) 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบร่วม  ฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี
และมีสุนทรียภำพ (ม.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและ
กำรออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ (มฐ 1.1) 

68 70 75  
 

- โครงกำรสง่เสริมสุขภำพ
และพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 
*กิจกรรมลำนเสริมสร้ำง
สุขภำพ 
*กิจกรรมกีฬำส ี
*กิจกรรมกีฬำลีกภำยใน 
*กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ 
*กิจกรรมกำรทดสอบ
สมรรถภำพ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน (มฐ 1.2) 

68 70 75  
 

- งำนอนำมัย 
*กิจกรรมกำรทดสอบ
สมรรถภำพ 

งำนอนำมัย 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี
และมีสุนทรียภำพ (ม.1) 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ (มฐ 
1.3) 

68 70 75 
 

 *กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำน
ยำเสพติด 
*กิจกรรมวันเอดส์โลก 
- โครงกำรเด็กดีมีสุข 
* กิจกรรมโรงเรียนสีขำว 
- งำนปกครอง 
- งำนแนะแนว- โครงกำร
ส่งเสริมควำมปลอดภัยใน
โรงเรียน 

- ฝ่ำยกิจกำร
นักเรียน 
- งำนอนำมัย 
 

4. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำม
มั่นใจ  
กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม (มฐ 1.4) 

68 70 75  *กิจกรรมลำนเสริมสร้ำง
สุขภำพ 
*กิจกรรมกีฬำส ี
*กิจกรรมกีฬำลีกภำยใน 
*กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี
และมีสุนทรียภำพ (ม.1) 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ (มฐ 
1.3) 

68 70 75 
 

 *กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำน
ยำเสพติด 
*กิจกรรมวันเอดส์โลก 
- โครงกำรเด็กดีมีสุข 
* กิจกรรมโรงเรียนสีขำว 
- งำนปกครอง 
- งำนแนะแนว- โครงกำร
ส่งเสริมควำมปลอดภัยใน
โรงเรียน 

- ฝ่ำยกิจกำร
นักเรียน 
- งำนอนำมัย 
 

4. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำม
มั่นใจ  
กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม (มฐ 1.4) 

68 70 75  *กิจกรรมลำนเสริมสร้ำง
สุขภำพ 
*กิจกรรมกีฬำส ี
*กิจกรรมกีฬำลีกภำยใน 
*กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี
และมีสุนทรียภำพ (ม.1) 
 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น (มฐ 1.5) 

68 70 75  *กิจกรรมลำนเสริมสร้ำง
สุขภำพ 
*กิจกรรมกีฬำส ี
*กิจกรรมกีฬำลีกภำยใน 
*กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

6. ร้อยละของผู้เรียนสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/
นันทนำกำรตำมจินตนำกำร 
(มฐ 1.6) 

68 70 75  *กิจกรรมกีฬำส ี
*กิจกรรมลำนเสริมสร้ำง
สุขภำพ 
- โครงกำรนำฏลีลำสู่อำเซียน 
- โครงกำรศลิปะสร้ำงสรรค์สู่
อำเซียน 
- โครงกำร MUSIC OF LIFE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคลที่มีควำมรู้คูคุ่ณธรรม มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต (พ.1)   
เป้ำหมำย 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ (ป.2) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ (ม.2/พ1/ป.2/ย.2) 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยวิชำกำร (สำระสงัคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม) 
ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร                 
(ม.2.1) 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงควำมรักชำติ 
ศำสน์ กษัตริย์ 

80 82 85 - กำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
- โฮมรูมตอนเช้ำ 
- เก็บของส่งคืน 
- น่ังสมำธิตอนเท่ียง 
- แบ่งปันพระวำจำ 
- หนังคุณธรรม 
 

*กิจกรรมหน้ำเสำธง 
*กิจกรรมส่งเสริม
ประชำธิปไตย 

ฝ่ำยกิจกำรฯ 
ฝ่ำยวิชำกำร 
(สำระสังคม) 
ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงควำมซื่อสัตย์
สุจริต 

80 82 85 - โครงกำรสง่เสริม                 
อัตลักษณ์ซื่อสัตย์และเมตตำ             
*กิจกรรมบันทึกควำมดี 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงควำมมีวินัย 80 82 85 - โครงกำรสง่เสริม                 
อัตลักษณ์ซื่อสัตย์และเมตตำ             
*กิจกรรมบันทึกควำมดี 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงกำรใฝ่เรียนรู้ 80 82 85 - โครงกำรสง่เสริม                 
อัตลักษณ์ซื่อสัตย์และเมตตำ             
*กิจกรรมบันทึกควำมดี 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร                 
(ม.2.1) 
 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงกำรอยู่อย่ำง
พอเพียง 

80 82 85  - โครงกำรสง่เสริม                 
อัตลักษณ์ซื่อสัตย์และ
เมตตำ            
*กิจกรรมบันทึกควำมดี 

ฝ่ำยกิจกำรฯ 
ฝ่ำยวิชำกำร 
(สำระสังคม) 
ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป 6. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงควำมมุ่งมั่นใน

กำรท ำงำน 
80 82 85 - กำรประเมิน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
- โฮมรูมตอนเช้ำ 
- เก็บของส่งคืน 
- น่ังสมำธิตอนเท่ียง 
- แบ่งปันพระวำจำ 
- หนังคุณธรรม 
 

- โครงกำรสง่เสริม                 
อัตลักษณ์ซื่อสัตย์และ
เมตตำ             
*กิจกรรมบันทึกควำมดี 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงกำรรักควำมเป็น
ไทย 
 
 
 
 

80 82 85 - โครงกำรสง่เสริม                 
อัตลักษณ์ซื่อสัตย์และ
เมตตำ             
*กิจกรรมบันทึกควำมดี 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร                 
(ม.2.1) 
 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงกำรมีจิต
สำธำรณะ 

80 82 85  
 

- โครงกำรสง่เสริม                
อัตลักษณ์ 
*กิจกรรมกองทุนวันพุธ 
- โครงกำรซ่อมบ ำรงุ 
*กิจกรรมหนูน้อยนักซ่อม
บ ำรุง 
*กิจกรรมบรรณำรักษ์น้อย 
*กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
*กิจกรรมจิตอำสำ 
- โครงกำรมำรยำทดีมีน้ ำใจ 

ฝ่ำยกิจกำรฯ 
ฝ่ำยวิชำกำร 
(สำระสังคม) 
ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป 

2. เอ้ืออำทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
(ม.2.2) 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ ำใจ 
ให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่น 

80 82 85 - สวดภำวนำเพ่ือ
มวลชน 

- โครงกำรสง่เสริม                 
อัตลักษณ์ซื่อสัตย์และเมตตำ  
*กิจกรรมฟ้ำใส 
*กิจกรรมกองทุนวันพุธ            
*กิจกรรมบันทึกควำมดี 
- โครงกำรมำรยำทดีมีน้ ำใจ 
ฟ้ำใส 

ฝ่ำยกิจกำรฯ 
 



 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบาย
มาตรการ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 

2. เอ้ืออำทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
(ม.2.2) 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
(หมำยรวมถึง ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ) 

80 85 90 - สวดภำวนำเพ่ือ
มวลชน 

- โครงกำรวันส ำคัญ 
*กิจกรรมวันแม่ 
*กิจกรรมวันพ่อ 
*กิจกรรมวันไหว้คร ู

ฝ่ำยกิจกำรฯ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี 72 75 78 - เยำวชนดีเด่น *กิจกรรมบันทึกควำมดี 
- โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
*งำนปกครองและระเบียบวินัย 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 

85 
 
 
 
 
 

 

88 
 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

 - โครงกำรสง่เสริม                
อัตลักษณ์ 
*กิจกรรมกองทุนวันพุธ 
- โครงกำรซ่อมบ ำรงุ 
*กิจกรรมหนูน้อยนักซ่อมบ ำรุง 
*กิจกรรมบรรณำรักษ์น้อย 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
3. ยอมรับควำมคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำง 
(ม.2.3) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสุภำพ
และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นด้วยควำมเข้ำใจ 

80 85 90 - พิธีมิสซำเปิด                      
ปีกำรศึกษำ 

*กิจกรรมสัปดำห์อำเซียน 
- โครงกำรมำรยำทดีมีน้ ำใจ 

ฝ่ำยวิชำกำร   
กลุ่มสำระฯ
สังคม 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงมำรยำทอย่ำงเหมำะสม
ตำมวัฒนธรรมกำรอยู่ร่วมกัน 

70 75 80 - หลักสูตรท้องถ่ิน - โครงกำรมำรยำทดีมีน้ ำใจ ทุกฝ่ำย 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมที่
แตกต่ำงกัน 

   - หลักสูตรท้องถ่ิน - โครงกำรวันส ำคัญ 
*กิจกรรมพิธีไหว้คร ู
*กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ 
*กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
*กิจกรรมวันเยำวชน 
*กิจกรรมวันพ่อ 
*กิจกรรมครสิต์มำส 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรปรับตัวและร่วมกิจกรรม
ตำมบริบททำงวัฒนธรรมและสังคม 

   - หลักสูตรท้องถ่ิน - โครงกำรวันส ำคัญ 
*กิจกรรมพิธีไหว้คร ู
*กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ 
*กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
*กิจกรรมวันเยำวชน 
*กิจกรรมวันพ่อ 
*กิจกรรมครสิต์มำส 

ฝ่ำยกิจกำรฯ 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
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นโยบาย
มาตรการ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 

4. ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม (ม.2.4) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่ำ ของ
พลังงำน และสิ่งแวดล้อม 

72 74 76  - โครงกำรวิทย์ฯรักษ์โลก 
*กิจกรรม GREEN AND GROW 
*กิจกรรมรีไซเคิล 
*กิจกรรมอนุรักษ์พลังงำน 
- โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
*โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
สำระวิทย์ฯ 
ฝ่ำยทรัพย์ฯ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรอนุรักษ์และ
พัฒนำสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และบ ำรุงรักษำ 
สำธำรณสมบัติด้วยควำมเต็มใจ 

 - โครงกำรวิทย์ฯรักษ์โลก 
*กิจกรรม GREEN AND GROW 
*กิจกรรมรีไซเคิล 
*กิจกรรมอนุรักษ์พลังงำน 
- โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
*โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี สำธำรณชน
ให้กำรยอมรับและแนะน ำ ชักชวนเพ่ือนร่วมรณรงค ์
หรือท ำกิจกรรมกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

 - โครงกำรวิทย์ฯรักษ์โลก 
*กิจกรรม GREEN AND GROW 
*กิจกรรมรีไซเคิล 
*กิจกรรมอนุรักษ์พลังงำน 
- โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
*โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคลที่มีควำมรู้คูคุ่ณธรรม มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต (พ.1)   
เป้ำหมำย 3  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีอยู่ร่วมในสังคมอย่ำงมีควำมสุข (ป.3) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีอยู่ร่วมในสังคมอย่ำงมีควำมสุข (ม.6/พ1/ป.3/ย.3) 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยวิชำกำร  
ผู้รับผิดชอบร่วม  ฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบาย
มาตรการ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 

1. วำงแผนกำรท ำงำน 
และด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 
(ม.6.1)  
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรวำงแผนกำรท ำงำน 70 73 75 - โครงงำน
นักเรียนแต่ละ
กลุ่มสำระฯ 
- แบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่มแต่
ละรำยวิชำ 

- โครงกำรสง่เสริมทักษะกำร
ท ำงำนสู่อำชีพ 
*กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ 
*กิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ 
*กิจกรรมใช้ให้เป็นใช้ให้คล่อง
ก้ำวทันเทคโนโลยีสู่อำชีพ 
- โครงกำรลูกเสือ – เนตรนำรี 
*กิจกรรมวันสถำปนำลูกเสือ 
*กิจกรรมสวนสนำม 
*กิจกรรมวชริำวุธ 
*กิจกรรมค่ำยลูกเสือ  
(ช่วงชั้น 1-3) 

- ฝ่ำยวิชำกำร 
(กลุ่มสำระกำร
งำนอำชีพฯ) 
- ฝ่ำยกิจกำร
นักเรียน 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรด ำเนินงำนตำมข้ันตอนที่
ก ำหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขกำรท ำงำน 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรท ำงำนบรรลุผลส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรมีกำรปรับปรุงพัฒนำงำน
อย่ำงต่อเน่ือง 



 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
2. ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
มุ่งมั่นพัฒนำงำน และ
ภูมิใจในผลงำนของตนเอง 
(ม.6.2) 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมเต็มใจและพึงพอใจใน
ต่อกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย 

70 73 75 - โครงงำนนักเรียน
แต่ละกลุ่มสำระฯ 
- แบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่มแต่ละ
รำยวิชำ 

- โครงกำรสง่เสริมทักษะกำร
ท ำงำนสู่อำชีพ 
-โครงกำรวันวิชำกำร open 
house ครั้งที่ 3 
*กิจกรรมหนูน้อยนัก
ประดิษฐ์ 
*กิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ 
*กิจกรรมใช้ให้เป็นใช้ให้
คล่องก้ำวทันเทคโนโลยีสู่
อำชีพ 
- โครงกำรลูกเสือ – เนตร
นำรี 
*กิจกรรมวันสถำปนำลูกเสือ 
*กิจกรรมสวนสนำม 
*กิจกรรมวชริำวุธ 
*กิจกรรมค่ำยลูกเสือ  
(ช่วงชั้น 1-3) 

- ฝ่ำยวิชำกำร 
(กลุ่มสำระกำร
งำนอำชีพฯ) 
- ฝ่ำยกิจกำร
นักเรียน 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำม
กระตือรือร้น ต้ังใจ พำกเพียร และละเอียดรอบคอบ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรยอมรับในค ำวิพำกษ์ 
วิจำรณ์ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมมุ่งมั่นพัฒนำงำนของ
ตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้เกิดควำมสมบูรณ์ 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้สึกชื่นชมและ
ภำคภูมิใจต่อผลส ำเร็จของผลงำน 
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โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
3. ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
(ม.6.3) 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำร
ท ำงำนกับหมู่คณะ 

70 73 75 - โครงงำนนักเรียน
แต่ละกลุ่มสำระฯ 
- แบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่มแต่ละ
รำยวิชำ 

- โครงกำรสง่เสริมทักษะกำร
ท ำงำนสู่อำชีพ 
*กิจกรรมหนูน้อยนัก
ประดิษฐ์ 
*กิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ 
*กิจกรรมใช้ให้เป็นใช้ให้
คล่องก้ำวทันเทคโนโลยีสู่
อำชีพ 
- โครงกำรลูกเสือ – เนตร
นำรี 
*กิจกรรมวันสถำปนำลูกเสือ 
*กิจกรรมสวนสนำม 
*กิจกรรมวชริำวุธ 
*กิจกรรมค่ำยลูกเสือ  
(ช่วงชั้น 1-3) 

- ฝ่ำยวิชำกำร 
(กลุ่มสำระกำร
งำนอำชีพฯ) 
- ฝ่ำยกิจกำร
นักเรียน 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
สร้ำงสรรค์และมีเหตุผล ยอมรับควำมคิดเห็นของ
เพ่ือน 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ สำมำรถ
ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับหมู่คณะจนบรรลผุลส ำเรจ็ 

 

 



 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
4. มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพ
สุจริตและหำควำมรู้
เก่ียวกับอำชีพที่ตนเอง
สนใจ 
(ม.6.4) 
   
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต 70 73 75 - โครงงำนนักเรียนแต่
ละกลุ่มสำระฯ 
- แบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่มแต่ละ
รำยวิชำ 

- โครงกำรสง่เสริมทักษะ
กำรท ำงำนสู่อำชีพ 
*กิจกรรมหนูน้อยนัก
ประดิษฐ์ 
*กิจกรรมหน่ึงห้องเรียน
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
*กิจกรรมใช้ให้เป็นใช้ให้
คล่องก้ำวทันเทคโนโลยีสู่
อำชีพ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
กลุ่มสำระกำร
งำนอำชีพฯ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่สำมำรถบอกแหล่งข้อมูล
เก่ียวกับอำชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรแสวงหำควำมรู้ในอำชีพ
สุจริตที่ตนเองสนใจ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอำชีพ
สุจริตที่ตนเองสนใจ 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรแนะน ำ ชักชวน อำชีพ
สุจริตที่ตนเองสนใจให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่ำ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 2. พัฒนำโรงเรียนให้มีกำรจัดหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ (พ.2) 
เป้ำหมำย  4. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ สมเหตุผล   
ยุทธศำสตร์ที่ 4. ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะหค์ิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำง

มีสติ สมเหตุผล (ม.4/พ2/ป.4/ย.4)  
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบร่วม กลุ่มสำระภำษำไทย, กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน,                                  
                    ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. นักเรียนสรุปควำมคิด
จำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู 
และสื่อสำรโดยกำรพูด
หรือเขียนตำมควำมคิด
ของตนเอง(ม.4.1) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรสรุป
และสื่อสำรเพ่ือเสนอควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง ดู 
โดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง 
 

70 73 75  *กิจกรรมสัปดำห์
ภำษำไทย 
*กิจกรรมENGLISH KIDS 
CAMP 2 

ฝ่ำยวิชำกำร 
- กลุ่มสำระ
ภำษำไทย 
- กลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ 

 

 

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
2.น ำเสนอวิธีคิด วิธี

แก้ปัญหำด้วยภำษำหรือ
วิธีกำรของตนเอง(ม.4.2) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอ
รูปแบบวิธีคิด และวิธีแก้ปัญหำ 

70 73 75 - โครงงำนนักเรียนแต่
ละกลุ่มสำระฯ 

*กิจกรรมหน่ึงห้องเรียน
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
 

- กลุ่มสำระกำร 
งำนอำชีพฯ 

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำ
หรือวิธีกำรอื่น (สื่อหรือสื่อเทคโนโลยี)ส ำหรับน ำเสนอ 

70 73 75 

3. ก ำหนดเป้ำหมำย
คำดกำรณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมีเหตุผล
ประกอบ (ม.4.3) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรก ำหนด
เป้ำหมำย กำรคำดคะเนสถำนกำรณ์ หรือคำดคะเน
ค ำตอบ 

70 73 75 - โครงงำนนักเรียนแต่
ละกลุ่มสำระฯ 

*กิจกรรมหน่ึงห้องเรียน
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

- กลุ่มสำระกำร 
งำนอำชีพฯ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรก ำหนด
ทำงเลือกตัดสินใจแก้ปัญหำ 

70 73 75 - โครงงำนนักเรียนแต่
ละกลุ่มสำระฯ 

*กิจกรรมหน่ึงห้องเรียน
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
 

- กลุ่มสำระกำร 
งำนอำชีพฯ 

4.มีควำมคิดริเริ่ม และ
สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วย
ควำมภำคภูมิใจ (ม.4.4) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรคิดริเริ่ม 
สร้ำงสรรค์ผลงำนประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เป็น
แบบอย่ำงที่ดี 

70 73 75 - โครงงำนนักเรียนแต่
ละกลุ่มสำระฯ 

*กิจกรรมหน่ึงห้องเรียน
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
- โครงกำรสง่เสริมทักษะ
และกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ 
*กิจกรรมสัปดำห์
วิทยำศำสตร์ 
*กิจกรรม SCIENCE 
SHOW 

- กลุ่มสำระกำร 
งำนอำชีพฯ 
- กลุ่มสำระวิทย์
ฯ 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 2. พัฒนำโรงเรียนให้มีกำรจัดหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ (พ.2) 
 เป้ำหมำย  5. โรงเรียนมีกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร (ป.5) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร (ม.5/พ2/ป.5/ย.5) 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน, ฝำ่ยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ เป็นไปตำมเกณฑ์
ที่สถำนศึกษำ (ม.5.1) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
เฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป ท้ัง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใน
ทุกระดับชั้น 

73 75 77 - งำนวัดผลประเมินผล - โครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

ฝ่ำยวิชำกำร 

2.นักเรียนมีผลกำรประเมิน
สมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร
เป็นไปตำมเกณฑ์ (ม.5.2) 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำร 

70 72 74 - แบบประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 
- แบบประเมินกำรอ่ำน
คิดวิเครำะห์และเขียน
สื่อสื่อควำม 
 

- โครงกำรคณิตศำสตร์
ส่งเสริมทักษะ 
*กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
*กิจกรรมฝึกทักษะกำร
วิเครำะห์โจทย์ปัญหำ 
*กิจกรรมสูตรคูณแสนสนุก 

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรคิด 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ 
4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
ทักษะชีวิต 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี 



 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
3. ผลกำรประเมินกำรอ่ำน 
คิดวิเครำะห์และเขียน
เป็นไปตำมเกณฑ์ (ม.5.3) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนใน
แต่ละระดับชั้น 

73 75 77 - แบบประเมินกำรอ่ำน
คิดวิเครำะห์และเขียน
สื่อสื่อควำม 
 

- โครงกำรคณิตศำสตร์
ส่งเสริมทักษะ 
*กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
*กิจกรรมฝึกทักษะกำร
วิเครำะห์โจทย์ปัญหำ 
*กิจกรรมสูตรคูณแสน
สนุก 

ฝ่ำยวิชำกำร 

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ในแต่ละระดับชั้น 

70 72 74 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรเขียนใน
แต่ละระดับชั้น  

4.ผลกำรทดสอบระดับชำติ
เป็นไปตำมเกณฑ์  (ม.5.4) 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรทดสอบรวบยอด
ระดับชำติของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
(สทศ.) ในระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
พันธกิจที่ 2. พัฒนำโรงเรียนให้มีกำรจัดหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ (พ.2) 
เป้ำหมำย  6. โรงเรียนส่งเสริมให้มีกำรจัดหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน (ป.6)        
ยุทธศำสตร์ที่ 6. ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนให้มีกำรจัดหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน (ม.10/พ2/ป.6/ย.6)      
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. หลักสูตรสถำนศึกษำ
เหมำะสมและสอดคล้อง
กับท้องถ่ิน  (ม.10.1) 

1. มีคณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และหลักสูตรผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

82 84 86 - หลักสูตรสถำนศึกษำ 
- หลักสูตรท้องถ่ิน 
- บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

- แผนงำนพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

2. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตร แกนกลำงฯ ตอบสนอง
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถำนศึกษำ และมี
กำรก ำหนดเวลำเรียนเหมำะสมกับระดับชั้น 
3. รำยวิชำพ้ืนฐำนและรำยวิชำเพ่ิมเติมที่จัดไว้ใน
หลักสูตรมีกำรจัดล ำดับเน้ือหำ สำระควำมยำกง่ำย 
ควำมซับซ้อน และมีกำรบูรณำกำรสภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรของท้องถ่ินสอดแทรกในรำยวิชำอย่ำง
เหมำะสม 

- หลักสูตรท้องถ่ิน 



 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. หลักสูตรสถำนศึกษำ
เหมำะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถ่ิน  (ม.10.1) 

4. มีกำรติดตำมกำรใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้และสรุปผลทุกภำคเรียน 

82 84 86 - งำนวิจัยในชั้นเรียน 
- หลักสูตรสถำนศึกษำ 
- หลักสูตรท้องถ่ิน 

- แผนงำนนิเทศกำรสอน
คร ู
-โครงกำรพัฒนำกำร
จัดท ำหลักสูตร 
- โครงกำรสนับสนุนกำร
ท ำวิจัยในชั้นเรียน 
- แผนงำนพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

5. มีกำรทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำ
โดยใช้สรุปผลกำรติดตำมกำรใช้หลักสูตร ผลกำรวิจัย
ชั้นเรียนของครูหรือผลงำนวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่
หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตำมควำมถนัด 
  ควำมสำมำรถ 
และ ควำมสนใจ  (ม.10.2) 

1. มีรำยวิชำเพ่ิมเติมหลำกหลำยเพียงพอให้ผู้เรียนมี
โอกำสเลือกเรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 

2. รำยวิชำเพ่ิมเติมมีเน้ือหำ/สำระกำรเรียนรู้
เหมำะสมตำมโครงสร้ำงที่จัดให้ผู้เรียนเรียน 

3.ร้อยละผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติม
ได้ตำมควำมต้องกำร 

4. ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวังของรำยวิชำ
เพ่ิมเติมตอบสนองจุดเน้นของโรงเรียน 

5. มีรำยวิชำเพ่ิมเติมที่มีกำรบูรณำกำรข้ำมกลุ่ม
สำระอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
3. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ควำมต้องกำรควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด และควำมสนใจ
ของผู้เรียน  (ม.10.3) 

1.มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนมีสัดส่วนเวลำเรียน 
และจ ำนวนกิจกรรมครบถ้วนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 

82 84 86 - งำนวิจัยในชั้นเรียน 
- หลักสูตรสถำนศึกษำ 
- หลักสูตรท้องถ่ิน 

- แผนงำนนิเทศกำรสอน
คร ู
- โครงกำรสนับสนุนกำร
ท ำวิจัยในชั้นเรียน 
- แผนงำนพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

2.มีกำรส ำรวจข้อมูลผู้เรียน วำงแผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน กิจกรรมที่จัดสง่เสริมใหผู้้เรียนท ำ
กิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ใหค้ ำ ปรึกษำ 
รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบและสรุปรำยงำนผล
กำรจัดกิจกรรมทุกภำคเรียน 
3. มีกิจกรรมชุมนุม/ชมรมต่ำง ๆ มีหลำกหลำย 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรควำมถนัดและควำม
สนใจของผู้เรียนได้อย่ำงทั่วถึง 

4.ร้อยละของผู้เรียนทุกคนได้เข้ำร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์รัก
ควำมเป็นไทย และอยู่อย่ำงพอเพียง อย่ำงน้อยภำค
เรียนละ 1 ครัง้ 
5. ร้อยละผู้เรียนทุกคนได้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ท ำ
ประโยชน์เพ่ือท้องถ่ินของตน เพ่ือชุมชนหรือสังคม
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครัง้ 

 



 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
4. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปควำมรู้ได้ด้วย
ตนเอง  (ม.10.4) 

1.ร้อยละของกำรอบรมและพัฒนำครูเพ่ือทบทวน
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับหลักสูตรอิงมำตรฐำนและกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงน้อยภำค
เรียนละ 1 ครัง้ 

82 84 86 - งำนวิจัยในชั้นเรียน 
- หลักสูตรสถำนศึกษำ 
- หลักสูตรท้องถ่ิน 

- แผนงำนนิเทศกำรสอน
คร ู
- โครงกำรสนับสนุนกำร
ท ำวิจัยในชั้นเรียน 
- แผนงำนพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

2.ร้อยละของครูมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ระบุใน
แผนกำรสอน/หน่วยกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระสะท้อน
ว่ำผู้เรียนสำมำรถบรรลุตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดได้ 

3. ร้อยละผู้เรียนได้มีโอกำสลงมือปฏิบัติใน
สถำนกำรณ์จริงหรือใกล้เคียงสถำนกำรณ์จริง   อย่ำง
น้อย 1 ครั้ง ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

4.มีผลงำนที่แสดงกำรใหผู้้เรียนอธิบำยวิธีคิดและกำร
สรุปควำมคิดของตนเองทุกกลุ่มสำระ 

5. มีผลงำน/โครงกำรที่ใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหน่ึงใน
กำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 3 กลุ่มสำระ 

 



 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
5. นิเทศภำยใน ก ำกับ 
ติดตำมตรวจสอบ และน ำ
ผลไปปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอน (ม.10.5) 

1.มีแผนกำรนิเทศที่มุ่งส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ข้ันต่ ำภำคเรียนละ 1 ครัง้ 

82 84 86 - งำนวิจัยในชั้นเรียน 
- หลักสูตรสถำนศึกษำ 
- หลักสูตรท้องถ่ิน 

- แผนงำนนิเทศกำรสอน
คร ู
- โครงกำรสนับสนุนกำร
ท ำวิจัยในชั้นเรียน 
- แผนงำนพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

2.มีกำรด ำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรใช้หลักสูตร
เป็นไปตำมเกณฑ์ ข้ันต่ ำภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

3. มีกำรประเมินสรุปผลและรำยงำนผลกำรนิเทศทุก
ภำคเรียน 

4.ร้อยละของครูมีกำรใชผ้ลกำรนิเทศ กำรติดตำม
ตรวจสอบมำปรับปรงุกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ 

5. ร้อยละของผู้เรียนพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนรู้
ของครูอันเป็นผลมำจำกกำรนิเทศ 

 

 
 
 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 2. พัฒนำโรงเรียนให้มีกำรจัดหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ (พ.2) 
เป้ำหมำย   7. ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล (ป.7) 
ยุทธศำสตร์ที่ 7. ส่งเสริมและพัฒนำครูให้ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล (ม.7/พ2/ป.7/ย.7) 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบร่วม  ฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. ครูมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน
ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำรสมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ (ม.7.1) 

1. ร้อยละของครูที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเป้ำหมำย
คุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตร (มฐ 7.1) 

80 82 85 - แบบประเมินหลักสูตร 
- แบบประเมินแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
- แบบนิเทศกำรสอนครู 
- แบบประเมินครู 
- แบบประเมินวิจัยในชั้น
เรียน 
- บันทึกกำรอยู่เวร
รักษำกำรณ์ภำยใน
โรงเรียน 

- โครงกำรสง่เสริม
พัฒนำศักยภำพครูตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ 
*กิจกรรมประกวดสื่อ 
*กิจกรรมครูดีศรีสถำบัน 
*กิจกรรมครูดีในดวงใจ 
- โครงกำรครูดีมี
ประสิทธิภำพ 
- โครงกำรสนับสนุนกำร
ท ำวิจัยในชั้นเรียน 

ฝ่ำยบุคลำกร 
ฝ่ำยวิชำกำร 

2. ร้อยละของครูที่มีกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยคุณภำพ
ผู้เรียนและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรและ
หลักสูตรสถำนศึกษำกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (มฐ 
7.1) 
 

 

 



 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. ครูมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน
ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำรสมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ (ม.7.1) 

3. ร้อยละของครูที่มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้มี
กำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน ครอบคลุมทั้ง
ด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร สมรรถนะส ำคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(มฐ 7.1) 

80 82 85 - แบบบันทึกกำรสอนใน
ห้องเรียน 
- แบบบันทึกกำรอ่ำน 
- บันทึกหลังกำรสอน 
- แบบวิเครำะห์ผู้เรียน
รำยบุคคล 
- สมุดลงเวลำกำร
ปฏิบัติงำนของคร ู
- งำนวิจัยในชั้นเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำนคร ู
- อบรม/สัมมนำครู/ดู
งำน 

 ฝ่ำยบุคลำกร 
ฝ่ำยวิชำกำร 

2. ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล และใช้
ข้อมูลในกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน 
(ม.7.2) 

1. ร้อยละของครูที่มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล(มฐ 7.2) 

80 82 85 - แบบประเมินหลักสูตร 
- แบบประเมินแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
- แบบนิเทศกำรสอนครู 

- โครงกำรสง่เสริม
พัฒนำศักยภำพครูตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ 
*กิจกรรมประกวดสื่อ 
 

ฝ่ำยบุคลำกร 
ฝ่ำยวิชำกำร 



 
 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
2. ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล และใช้
ข้อมูลในกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน 
(ม.7.2) 

2. ร้อยละของครูที่มีกำรใช้ข้อมูลผู้เรียนในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (มฐ 7.2) 

80 82 85 - แบบประเมินครู 
- แบบประเมินวิจัยใน
ชั้นเรียน 
- บันทึกกำรอยู่เวร
รักษำ กำรณ์ภำยใน
โรงเรียน 
- แบบบันทึกกำรสอน
ในห้องเรียน 
- แบบบันทึกกำรอ่ำน 
- บันทึกหลังกำรสอน 
- แบบวิเครำะห์ผู้เรียน
รำยบุคคล 
- สมุดลงเวลำกำร
ปฏิบัติงำนของคร ู
- งำนวิจัยในชั้นเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำนคร ู
- อบรม/สัมมนำครู/ดู
งำน 

*กิจกรรมประกวดสื่อ 
*กิจกรรมครูดีศรีสถำบัน 
*กิจกรรมครูดีในดวงใจ 
- โครงกำรครูดีมีประสิทธิภำพ 
- โครงกำรสนับสนุนกำรท ำวิจัย
ในชั้นเรียน 
- โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียน
กำรสอน 

ฝ่ำย
บุคลำกร 
ฝ่ำยวิชำกำร 3. ร้อยละของครูที่มีกำรส่งต่อข้อมูลสำรสนเทศ

ผู้เรียน(มฐ 7.2) 

3. ครูออกแบบและจัดกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ
(ม.7.3) 

1.ร้อยละของครูที่มีกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้(มฐ.7.3) 

2.ร้อยละของครูที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
แผนกำรจัดกำร(มฐ.7.3) 

4.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมำะสม ผนวกกับกำรน ำ
บริบทและภูมิปัญญำของ
ท้องถ่ิน มำบูรณำกำรใน
กำรจัดกำรเรียนรู ้ (ม.7.4) 

1.ร้อยละของครูที่มีกำรใชส้ื่อและเทคโนโลยีในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

2.ร้อยละของครูที่มีกำรน ำบริบทและภูมิปัญญำของ
ท้องถ่ินมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

3.ร้อยละของครูที่มีกำรพัฒนำหรือปรับปรงุสื่อโดย
ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำวิจัย 
 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
6.ครูมีกำรวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย (ม.7.6) 

1. ร้อยละของครูที่มีกำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำแก่
ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิต 

80 82 85 - แบบประเมินหลักสูตร 
- แบบประเมินแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
- แบบนิเทศกำรสอนครู 
- แบบประเมินครู 
- แบบประเมินวิจัยในชั้นเรียน 
- บันทึกกำรอยู่เวรรักษำกำรณ์
ภำยในโรงเรียน 
- แบบบันทึกกำรสอนใน
ห้องเรียน 
- แบบบันทึกกำรอ่ำน 
- บันทึกหลังกำรสอน 
- แบบวิเครำะห์ผู้เรียน
รำยบุคคล 
- สมุดลงเวลำกำรปฏิบัติงำน
ของคร ู
- งำนวิจัยในชั้นเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำนคร ู
- อบรม/สัมมนำครู/ดูงำน 

- โครงกำรสง่เสริม
พัฒนำศักยภำพครู
ตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 
*กิจกรรมประกวดสื่อ 
*กิจกรรมครูดีศรี
สถำบัน 
*กิจกรรมครูดีใน
ดวงใจ 
- โครงกำรครูดีมี
ประสิทธิภำพ 
- โครงกำรสนับสนุน
กำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 

ฝ่ำย
บุคลำกร 
ฝ่ำยวิชำกำร 2. ร้อยละของครูที่มีกำรแก้ไขปัญหำผู้เรียนทั้งด้ำน

กำรเรียนและคุณภำพชีวิต 
3. ร้อยละของครูที่มีกำรรำยงำนผลผู้เรียนเป็น
รำยบุคคลให้ผู้ปกครองทรำบ 

7.ครูมีกำรศึกษำวิจัยและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
วิชำท่ีตนรับผิดชอบและใช้
ผลในกำรปรับกำรสอน  
(ม.7.7) 

1.ร้อยละของครูที่มีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
อย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง 
2.ร้อยละของครูที่มีกำรใชผ้ลวิจัยในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

8.ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี และเป็น
สมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ
(ม.7.8) 

1.ร้อยละของครูที่มีกำรยึดมั่นและปฏิบัติตนตำม
หลักธรรมของศำสนำท่ีตนนับถือ และเป็นแบบอย่ำง
ที่ดีในกำรด ำเนินชีวิตทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
8.ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็น
สมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ
(ม.7.8) 

2.ร้อยละของครูที่มีกำรยึดมั่นและปฏิบัติตนตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพคร ู

80 82 85 - แบบประเมินหลักสูตร 
- แบบประเมินแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
- แบบนิเทศกำรสอนครู 
- แบบประเมินครู 
- แบบประเมินวิจัยในชั้นเรียน 
- บันทึกกำรอยู่เวรรักษำกำรณ์
ภำยในโรงเรียน 
- แบบบันทึกกำรสอนใน
ห้องเรียน 
- แบบบันทึกกำรอ่ำน 
- บันทึกหลังกำรสอน 
- แบบวิเครำะห์ผู้เรียน
รำยบุคคล 
- สมุดลงเวลำกำรปฏิบัติงำน
ของคร ู
- งำนวิจัยในชั้นเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำนคร ู
- อบรม/สัมมนำครู/ดูงำน 

- โครงกำรสง่เสริม
พัฒนำศักยภำพครู
ตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 
*กิจกรรมประกวด
สื่อ 
*กิจกรรมครูดีศรี
สถำบัน 
*กิจกรรมครูดีใน
ดวงใจ 
- โครงกำรครูดีมี
ประสิทธิภำพ 
- โครงกำรสนับสนุน
กำรท ำวิจัยในชั้น
เรียน 

ฝ่ำยบุคลำกร 
ฝ่ำยวิชำกำร 

3.ร้อยละของครูที่มีกำรพัฒนำตนเองให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
4.ร้อยละของครูที่มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีที่ได้รับ
มอบหมำยและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมของ
โรงเรียน 
5.ร้อยละของครูที่มีควำมรักสำมคัคีในหมู่คณะและ
ร่วมปกป้องและรักษำชื่อเสียงของโรงเรียน 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 3  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพภำยในแบบมีส่วนร่วม (พ.3) 
เป้ำหมำย 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี ให้เกิดประสิทธิผล โดยยึดหลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและบริหำรควำมเสี่ยง (ป.8) 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำรให้มีระบบกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี ให้เกิดประสิทธิผล โดยยึดหลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและบริหำรควำมเสี่ยง  
   (ม.8/พ3/ป.8/ย.8) 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยบริหำรจัดกำร  
ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ำยวิชำกำร, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ 
ภำวะผู้น ำ และควำมคิด
ริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียน (ม.8.1) 
 
 
 

1. ผู้บริหำรมคีวำมสำมำรถในกำรวิเครำะห ์
สังเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำใช้ใน
กำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

80 82 85 - แบบประเมินควำมพึง
พอใจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำนผู้บริหำร 
- บันทึกกำรประชุมฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- แบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำป ี

- โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
- โครงกำรสร้ำงเว็ป
ไซด์โรงเรียน 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

2. ผู้บริหำรมคีวำมสำมำรถในกำรแสดงทิศทำงของ
กำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในอนำคต ที่
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและชุมชน 
3. ผู้บริหำรมคีวำมคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีกำรใหม่ ๆ มำ
ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
4. ผู้บริหำรมีกำรกระตุ้นครูและบคุลำกรให้ร่วมมือใน
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 



 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
2. ผู้บริหำรใช้หลักกำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วมและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
ใช้ข้อมูลผลกำรประเมิน
หรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิด
ทั้งด้ำนวิชำกำรและกำร
จัดกำร 
(ม.8.2) 

1. ผู้บริหำรมีกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมและ
บริหำรควำมเสี่ยง 

80 82 85 - แบบประเมินควำม
พึงพอใจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำน
ผู้บริหำร 
- บันทึกกำรประชุม
ฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- แบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำป ี

- โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

2. ผู้บริหำรมีกำรใช้ข้อมูลผลกำรประเมินและ
ผลกำรวิจัยในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
3. ผู้บริหำรสำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้
ใน 
แผนปฏิบัติกำร (ม.8.3) 

1. ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 

80 82 85 - แบบประเมินควำม
พึงพอใจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำน
ผู้บริหำร 
- บันทึกกำรประชุม
ฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- แบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำป ี
 

- โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
- โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี
อย่ำงมีคุณภำพ 
- แผนงำนกำรเงินและกำร
บัญชี 
- แผนงำนธุรกำร 
- แผนงำนทะเบียนและ
สถิติ 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

 

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
4. ผู้บริหำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้
พร้อมรับกำรกระจำย
อ ำนำจ 
(ม.8.4) 

1. ผู้บริหำรมีกำรวำงแผนงำน โครงงำน หรือกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร 

80 82 85 - แบบประเมินควำม
พึงพอใจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำน
ผู้บริหำร 
- บันทึกกำรประชุม
ฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- แบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำป ี

- โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
- แผนงำนจัดหำและ
จัดซื้อพัสดุคุรุภัณฑ์ 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

2. ผู้บริหำรมีกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพครูและบุคลำกร 
3. ผู้บริหำรมีกำรมอบหมำยงำน 
4. ผู้บริหำรมีกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำและ
ปรับปรุงงำน 

 

 

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
5. นักเรียนผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
(ม.8.5) 

1. ร้อยละของผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในระดับ
ดีข้ึนไป ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

80 82 85 - แบบประเมินควำม
พึงพอใจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำน
ผู้บริหำร 
- บันทึกกำรประชุม
ฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- แบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำป ี

- โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

 

 

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
6. ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ 
ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร 
และเอำใจใส่กำรจัด
กำรศึกษำเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ 
(ม.8.6) 

1. ผู้บริหำรมีกำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร 
และกำรเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพ 

80 82 85 - แบบประเมินควำม
พึงพอใจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำน
ผู้บริหำร 
- บันทึกกำรประชุม
ฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- แบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำป ี

- โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

2. ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเต็มเวลำ 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 3  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพภำยในแบบมีส่วนร่วม (พ.3) 
เป้ำหมำย 9 คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล (ป.9) 

ยุทธศำสตร์ที่ 9 ส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล (ม.9/พ3/ป.9/ย.9) 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยบริหำรจัดกำร  
ผู้รับผิดชอบร่วม  ฝ่ำยวิชำกำรกำร, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                  
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. คณะกรรมกำรบรหิำร
โรงเรียนรู้และปฏิบัติ
หน้ำท่ีตำมท่ีระเบียบ
ก ำหนด มีกำรก ำกับ
ติดตำม ดูแลกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียน             
(ม.9.1) 

1. คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรียนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ
ในบทบำทหน้ำท่ีตำมท่ีระเบียบก ำหนด ให้ควำม
เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
หลักสูตรของสถำนศึกษำ งำนประจ ำปีของ
สถำนศึกษำและให้ควำมเห็นชอบ มีกำรก ำกับติดตำม
ด ำเนินงำน ชี้แจงข้อเสนอแนะกำรบริหำรโรงเรียน  

80 82 85 - ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร
บริหำรโรงเรียน 
- บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
- คณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ของสถำนศึกษำ 

- แผนงำนธุรกำร ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป 

 

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
2. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ (ม.9.2) 

1. ร้อยละของผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในระดับ
ดีข้ึนไปและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียน 

80 82 85 - ค ำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน 
- บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน 
- แบบประเมินควำม
พึงพอใจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
- คณะกรรมกำรให้
ควำมเห็นชอบ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของ
สถำนศึกษำ 

- แผนงำนธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

 

 

 
 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 3  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพภำยในแบบมีส่วนร่วม (พ.3) 
 เป้ำหมำย 10 โรงเรียนมีแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและมีกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นระบบตรงตำมท่ีกระทรวงก ำหนด (ป.10) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 10 ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและมีกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นระบบตรงตำมท่ีกระทรวงก ำหนด (ม.12/พ3/ป.10/ย.10) 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ  
ผู้รับผิดชอบร่วม  ฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยวิชำกำร, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. ก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(ม.12.1)  
 

1. กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(มำตรฐำนและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และ
มำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำท่ีเด่นชัด) 

70 
 

72 
 

74 - แผนพัฒนำ
สถำนศึกษำ 
 

- โครงกำรประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 

2. ควำมชัดเจนของมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (มีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยแต่ละ
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้และมีกำรประกำศค่ำเป้ำหมำย
ให้กลุ่มผู้เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้ำหมำยทรำบ) 

- ประกำศมำตรฐำน
สถำนศึกษำให้กลุ่ม
ผู้เก่ียวข้องทั้งภำยใน
และภำยนอกท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้ำหมำยทรำบ 
- แผนปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
- ปฏิทินปฏิบัติงำน 

  

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
2. จัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(ม.12.2)  
 
 

1. ศึกษำ วิเครำะห์สภำพปัญหำ และควำมต้องกำร
จ ำเป็นของสถำนศึกษำ และก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้ำหมำยด้ำนต่ำงๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภำพ
ผู้เรียน สะท้อนคุณภำพควำมส ำเร็จที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

70 72 74 - บันทึกกำรประชุม
ฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
กลุ่มสำระฯ 
- SWOT 
- แผนปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
- ปฏิทินปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- SAR 
 

- โครงกำรประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 

2. ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร / กิจกรรม  
ทุกโครงกำร/ กิจกรรมสอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

3. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถ่ินจำกท้ัง
ภำยในและภำยนอกท่ีให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร 
4. ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีให้บุคลำกรของสถำนศึกษำ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงำน ชุมชน และ
ท้องถ่ิน และด ำเนินงำนตำมท่ีก ำหนดไว้ครบถ้วน 
5. ก ำหนดกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มค่ำ สอดคล้องกับเป้ำหมำยทุกโครงกำร กิจกรรม 

6. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
7. ก ำหนดปฏิทินกำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไปสู่
กำรปฏิบัติที่ชัดเจน 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
2. จัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(ม.12.2)  

8. เสนอแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนข้ัน
พ้ืนฐำน และหรือคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และ
หรือ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำใหค้วำม
เห็นชอบ 

70 72 76   ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 

3. จัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

9. น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีแต่ละปีสู่กำรปฏิบัติ 
ตำมกรอบระยะเวลำ ที่โครงกำร /กิจกรรมก ำหนดไว้
  

70 72 74 - บันทึกกำรประชุมฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุมกลุ่ม
สำระฯ 
- SWOT 
- แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
- ปฏิทินปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- SAR 

- โครงกำรประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

10. ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
3. จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรเพ่ือพัฒนำ 
คุณภำพสถำนศึกษำ 
(ม.12.3)  

1. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบจัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 

70 72 74 - บันทึกกำรประชุมฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุมกลุ่มสำระ
ฯ 
- SWOT 
- แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
- ปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี 
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- SAR 

- โครงกำรประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 

2. มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ถูกต้อง ครอบคลุมทันสมัย และพร้อมใช้ 

3. กำรใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 

4. ติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยใน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของ    
สถำนศึกษำ (ม.12.4)  
 

1. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

60 65 70 - บันทึกกำรประชุมฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุมกลุ่มสำระ
ฯ 
- SWOT 
- แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
- ปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 

2. ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำท้ัง
ระดับบุคคลครบทุกคนและระดับสถำนศึกษำ เป็น
ระบบอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

3. ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
4. ติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยใน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของ    
สถำนศึกษำ (ม.12.4)  
 

4. มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มำจำกหน่วยงำนต้นสังกัดเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ 

60 65 70 - สำรสนเทศโรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- SAR 
 

 ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 

5. น ำผลกำรประเมิน
คุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกไปใช้วำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเน่ือง 

1. น ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
และผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำครอบคลุมภำระงำนด้ำนบริหำรจัดกำร 

70 72 76 - บันทึกกำรประชุม
ฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
กลุ่มสำระฯ 
- SWOT 
- แผนปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
- ปฏิทินปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- SAR 

- โครงกำรประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

2. น ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
และผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำครอบคลุมภำระงำนด้ำนวิชำกำร 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
5.  น ำ ผ ล ก ำร ป ร ะ เ มิ น
คุณภำพทั้ งภำยในและ
ภำยนอกไปใช้ วำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเน่ือง 

3. น ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
และผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำครอบคลุมภำระงำนด้ำนบุคลำกร 

70 72 74 - บันทึกกำรประชุม
ฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
กลุ่มสำระฯ 
- SWOT 
- แผนปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
- ปฏิทินปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- SAR 
 

 ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 

4. น ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
และผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำครอบคลุมภำระงำนด้ำนกิจกำรนักเรียน 
5. น ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
และผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำครอบคลุมภำระงำนด้ำนทรัพยำกรเพ่ือกำร
เรียนกำรสอน 

 
 
 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
6. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่
เป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน 

1. กำรสรุปและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน
ประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

70 72 74 - บันทึกกำรประชุม
ฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
กลุ่มสำระฯ 
- SWOT 
- แผนปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
- ปฏิทินปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- SAR 
 

- โครงกำรประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 

2. จัดท ำรำยงำนที่สะท้อนคุณภำพผู้เรียน กำร
จัดกำรศึกษำ กำรสร้ำงสังคมแหง่กำรเรียนรู้  
อัตลักษณ์ และมำตรกำรส่งเสริมอย่ำงชัดเจน 

3. กำรน ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร
โรงเรียน หรือคณะกรรมกำรบรหิำรสถำนศึกษำให้
ควำมเห็นชอบ 

4. กำรเผยแพร่รำยงำนต่อสำธำรณชน หน่วยงำนต้น
สังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมนโยบำย จุดเน้นตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพสู่ประชำคมอำเซียน (พ.4) 
 เป้ำหมำย 11 โรงเรียนมีโครงกำรและกิจกรรมสง่เสริมกำรปฏริูปกำรเรยีนรู้ตำมนโยบำย เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซยีน (ป.11) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีโครงกำรและกิจกรรมกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ตำมนโยบำย เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน (ม.15/พ4/ป.11/ย.11) 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยวิชำกำร  
ผู้รับผิดชอบร่วม  ฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
 5. กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ผู้เรียน 

ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้องต่อกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/ กิจกรรมพิเศษ 

      

6. กำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/ 
กิจกรรมพิเศษอย่ำงต่อเน่ือง 

      

7. กำรสรุปโครงกำร กจิกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึง
สัมฤทธ์ิผลของโครงกำร/ กิจกรรมพิเศษตอบสนอง
นโยบำย และจุดเน้นตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 

      

 

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
5. กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้องต่อกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/ กิจกรรมพิเศษ 

   

6. กำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/ 
กิจกรรมพิเศษอย่ำงต่อเน่ือง 

7. กำรสรุปโครงกำร กจิกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึง
สัมฤทธ์ิผลของโครงกำร/ กิจกรรมพิเศษตอบสนอง
นโยบำย และจุดเน้นตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 

2. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
เป้ำหมำย (ม.15.2) 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิของโครงกำร / กิจกรรมพิเศษบรรลุ
ตำมเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

75 78 80 - แบบประเมิน
โครงกำร 
- แผนปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี
 

- โครงกำรเด็ก ป.1                
อ่ำนออก เขียนได้ภำยใน              
1 ปี 
*กิจกรรมค่ำยภำษำไทย 
*กิจกรรมโรงเรียนสีขำว 
*กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำน
ยำเสพติด 
*กิจกรรม DARE 
- โครงกำรสง่เสริมควำม
ปลอดภัยในโรงเรียน 
*กิจกรรมอนุรักษ์พลังงำน 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยกิจกำรฯ 

๒. บุคลำกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในโครงกำร/ 
กิจกรรมพิเศษ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ 
๓. บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีควำมพึงพอใจต่อผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรมพิเศษ  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
๔. ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรม
พิเศษเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่ำงและสร้ำงคุณค่ำแก่
สถำนศึกษำและ หรือชุมชนรอบสถำนศึกษำ  



 
 

 
 

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (พ.5) 
 เป้ำหมำย 12 โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง (ป.12)  
ยุทธศำสตร์ที่ 12. ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนให้มีกำรจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง (ม.3/พ5/ป.12/ย.12) 
ผู้รับผิดชอบหลัก  ฝ่ำยวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบร่วม  ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ, ฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 

แต่ละปีการศึกษา 
นโยบายมาตรการ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. มีนิสัยรักกำรอ่ำนและ
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
จำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้
และสื่อต่ำงๆ รอบตัว  
 (ม.3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ บทควำม หรือ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆทุกที่เมื่อมีเวลำและโอกำส  
สัปดำห์ละ 5 ชั่วโมงหรือมำกกว่ำ 

72 75 78 - สถิติกำรเข้ำใช้
ห้องสมุด 
- บันทึกกำรอ่ำน 
- บันทึกกำรยืม คืน 
หนังสือ 

- โครงกำรพัฒนำห้องสมุด
สู่กำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
*กิจกรรมบันทึกรักกำร
อ่ำน 
*กิจกรรมยอดนักอ่ำน 
*กิจกรรมตอบค ำถำม
ประจ ำเดือน 
*กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด 
*กิจกรรมบรรณำรักษ์
น้อย 

ฝ่ำยวิชำกำร 
(งำนห้องสมุด) 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสิ่งพิมพ์จำกห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่ำน
เพ่ิมเติม (ประถมศึกษำมำกกว่ำ 5 เล่ม มัธยมศึกษำ
มำกกว่ำ 10 เล่ม ต่อภำคเรียน) 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกระบวนสืบเสำะหำควำมรู้ที่
ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเองตำมควำมสนใจ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงำนจำกกำรค้นหำควำมรู้
จำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ หรือสื่อต่ำง ๆ มำกกว่ำ 3 
ชิ้น ต่อภำคเรียน 



 
 

 
 

 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
2. มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง 
ดู พูด เขียน และต้ังค ำถำม
เพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้
เพ่ิมเติม  
(ม.3.2) 
 

1.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
หนังสือ บทควำม หรือสิ่งพิมพ์ต่ำง  

72 75 78 - สถิติกำรเข้ำใช้
ห้องสมุด 
- บันทึกกำรอ่ำน 
- บันทึกกำรยืม คืน 
หนังสือ 

- โครงกำรพัฒนำห้องสมุด
สู่กำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
*กิจกรรมบันทึกรักกำร
อ่ำน 
*กิจกรรมยอดนักอ่ำน 
*กิจกรรมตอบค ำถำม
ประจ ำเดือน 
*กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด 
*กิจกรรมบรรณำรักษ์
น้อย 

ฝ่ำยวิชำกำร 
(งำนห้องสมุด) 

2.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรจับ
ประเด็นใจควำมหลักจำกสิ่งที่ฟัง 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรสังเกต
สิ่งต่ำงๆ รอบตัวแล้วสรุปเป็นควำมรู้ได้ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรพูดคุย 
ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อื่นได้ 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรเขียน
ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมรู้สึกนึกคิด เรื่องรำว ตลอดจน
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆไปสูผู่้อื่นได้ 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรต้ัง
ค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติม 

 



 
 

 
 

 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
3. เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
(ม.3.3) 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้และ
ควำมส ำเร็จของกลุ่ม 

72 75 78 - สถิติกำรเข้ำใช้
ห้องสมุด 
- บันทึกกำรอ่ำน 
- บันทึกกำรยืม คืน 
หนังสือ 

- โครงกำรพัฒนำห้องสมุด
สู่กำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
*กิจกรรมบันทึกรักกำร
อ่ำน 
*กิจกรรมยอดนักอ่ำน 
*กิจกรรมตอบค ำถำม
ประจ ำเดือน 
*กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด 
*กิจกรรมบรรณำรักษ์
น้อย 
- โครงกำรเรียนรู้สูโ่ลก
กว้ำง 
- โครงกำรวันวิชำกำรเปิด
บ้ำน open house  
ครั้งที่ 3 

ฝ่ำยวิชำกำร 
(งำนห้องสมุด) 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิด
ควำมเห็นและวิธีกำรเรียนรู้ในกลุ่ม 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี
ภำยในกลุ่ม 



 
 

 
 

4. ใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้และน ำเสนอผลงำน 
(ม.3.4) 
 

1.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมเข้ำใจในระบบและ
วิธีกำรใช้เทคโนโลยี 

75 76 77 - โครงกำรนักดำรำ
ศำสตร์รุ่นเยำว์ 

 - ฝ่ำยวิชำกำร 
กลุ่มสำระฯวิทย์ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรสืบค้นควำมรู้และสื่อสำร
ทำงอินเทอร์เน็ต 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ประมวลผลข้อมูล 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรน ำเสนอผลงำนหรือสร้ำง
ผลงำนโดยใช้เทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (พ.5) 
 เป้ำหมำย 13  โรงเรียนมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ (ป.13) 
ยุทธศำสตร์ที่ 13  โรงเรียนจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่สง่เสริมใหผู้้เรียนมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ (ม.11/พ5/ป.13/ย.13) 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
ผู้รับผิดชอบร่วม  ฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยวิชำกำร, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 

แต่ละปีการศึกษา 
นโยบายมาตรการ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร อำคำร
เรียนมั่นคง สะอำดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวย  
ควำมสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภำพใช้กำรได้ดี 
สภำพแวดล้อมร่มรื่นและ 
มีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน 
 (ม.11.1) 
 

1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องน้ ำ โรงอำหำร 
หอประชุม สะอำดถูกสุขลักษณะ มีควำมมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย 

70 72 74  - โครงกำรสง่เสริมควำม
ปลอดภัยในโรงเรียน 
*กิจกรรมรักษำสวัสดิภำพ
จำกภัยอันตรำย 

ฝ่ำยทรัพย์ฯ 

2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้พอเพียงกับ
ผู้เรียนและอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี 

75 77 79  - โครงกำรพัฒนำอำคำร
สถำนที่ 

3. สภำพแวดล้อม สวยงำมร่มรื่น 70 72 74  - โครงกำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
*กิจกรรมโรงเรียนสวย
ด้วยมือเรำ 

4. มีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนภำยในสถำนศึกษำ     

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
2. จัดโครงกำร กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยของผู้เรียน 
(ม.11.2) 
 

1. แผนงำน /โครงกำร/ กิจกรรมที่สง่เสริมสุขภำพ
อนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน ตำมสุขบัญญัติ
แห่งชำติ 10 ประกำร 

68 70 75  - โครงกำรสง่เสริมสุขภำพ
และพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียน 
*กิจกรรมลำนเสริมสร้ำง
สุขภำพ 
*กิจกรรมกีฬำส ี
*กิจกรรมกีฬำลีกภำยใน 
*กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ 
- งำนอนำมัย 
*กิจกรรมกำรทดสอบ
สมรรถภำพ 

- งำนอนำมัย 
- ฝ่ำยวิชำกำร 

2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน 
ตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร 
3. กำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมและผลกำร
ด ำเนินงำน 
4. กำรน ำผลกำรประเมินไปเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง
พัฒนำโครงกำร/กิจกรรม 
5. กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรียนในกำร
ด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
3. จัดห้องสมุดที่ให้บริกำร
สื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ม.
11.3) 
 
 

1. กำรจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ทันสมัย 
 

72 75 78 - สถิติกำรเข้ำใช้
ห้องสมุด 
- บันทึกกำรอ่ำน 
- บันทึกกำรยืม คืน 
หนังสือ 

- โครงกำรพัฒนำห้องสมุด
สู่กำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
*กิจกรรมบันทึกรักกำร
อ่ำน 
*กิจกรรมยอดนักอ่ำน 
*กิจกรรมตอบค ำถำม
ประจ ำเดือน 
*กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด 
*กิจกรรมบรรณำรักษ์
น้อย 
- โครงกำรเรียนรู้สูโ่ลก
กว้ำง 

ฝ่ำยวิชำกำร 
(งำนห้องสมุด) 

2. กำรให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 
 
3. ห้องสมุดมีกำรสร้ำงบรรยำกำศให้เป็นสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้และสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน  
 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีควำมพึงพอใจ ในระดับ
ดี ในกำรให้บริกำรของห้องสมุด 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (พ.5) 
 เป้ำหมำย 13  โรงเรียนมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ (ป.13) 
ยุทธศำสตร์ที่ 13  โรงเรียนจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่สง่เสริมใหผู้้เรียนมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ (ม.13/พ5/ป.13/ย.13) 
ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ำยบริหำรจัดกำร  
ผู้รับผิดชอบร่วม  ฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน, ฝ่ำยวิชำกำร, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ และฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 

แต่ละปีการศึกษา 
นโยบายมาตรการ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1.มีกำรสร้ำงและพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถำนศึกษำและใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้
ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลำกรของ  
สถำนศึกษำรวมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้อง   
(ม.13.1) 
 
 

1. กำรมีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ โดยศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล
สำรสนเทศแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ จัดท ำ
แผนพัฒนำและด ำเนินกำรตำมข้ันตอนตำมที่ก ำหนด 

80 82 85 - แบบประเมินควำมพึง
พอใจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำน
ผู้บริหำร 
- บันทึกกำรประชุมฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- แบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำป ี

- โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

2. กำรด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนในข้อ 1 และน ำผลไปปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
ต่อเน่ือง 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1.มีกำรสร้ำงและพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถำนศึกษำและใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้
ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลำกรของ  
สถำนศึกษำรวมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้อง   
(ม.13.1) 
 

3. กำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียน บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องเกิดกระบวนกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้
ภำยนอกสถำนศึกษำ โดยศึกษำอย่ำงมีข้ันตอน 
วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศแหล่งเรียนรู้ภำยนอก
สถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำและด ำเนินกำรตำม
ข้ันตอนตำมท่ีก ำหนด 

80 80 85   ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

4. กำรด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนในข้อ 3 และน ำผลไปปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
ต่อเน่ือง 
5. กำรสรุปรำยงำนผลกำรใช้ประประโยชน์จำกแหลง่
เรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่
เก่ียวข้อง 
(ม.13.2) 

1. มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริม สนับสนุนให้มี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หรือแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆภำยในสถำนศึกษำ และ
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

80 82 85 - แบบประเมินควำม
พึงพอใจกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
- สำรสนเทศโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงำน
ผู้บริหำร 
 

- โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
- โครงกำรเปิดบ้ำน
วิชำกำร open house 
ครั้งที่ 3 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่
เก่ียวข้อง 
(ม.13.2) 
 

2. มีกำรระบคุวำมรู้ที่จ ำเป็น (Knowledge 
Mapping) กลั่นกรองควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในข้อ1 มำแบ่งปันควำมรู้ให้กับบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำ 

80 82 85 - บันทึกกำรประชุม
ฝ่ำย 
- บันทึกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน 
- ค ำสั่งแต่งต้ัง 
- แบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำป ี

 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

3. มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริม สนับสนุนให้มี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรสถำนศึกษำ
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องผ่ำน
กิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือแหลง่เรียนรู้
ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ และ
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
4. มีกำรระบคุวำมรู้ที่จ ำเป็น (Knowledge 
Mapping) กลั่นกรองควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในข้อ3 มำแบ่งปันควำมรู้ให้กับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5. สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ มีกำรเผยแพร่ควำมรู้และน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

 



 
 

 
 

พันธกิจที่ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และจุดเน้นของโรงเรียน (พ.6) 
เป้ำหมำย  14. ผู้เรียนมีคุณลักษณะบรรลุตำมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดเน้นของโรงเรียน (ป.14) 
ยุทธศำสตร์ที่ 14. ส่งเสริมและปลูกฝังใหผู้้เรียนมีคุณลักษณะบรรลุตำมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดเน้นของโรงเรยีน (ม.14/พ6/ป.14/ย.14) 
ผู้รับผิดชอบหลัก  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ำยบริหำรจัดกำร, ฝ่ำยวิชำกำร, ฝ่ำยบุคลำกร, ฝ่ำยอภิบำลและเผยแพร่ธรรม, ฝ่ำยมำตรฐำนคณุภำพ และฝ่ำยทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. พัฒนำโรงเรียนให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ 
ปรัชญำและจุดเน้นที่ก ำหนด
ข้ึน  (ม.14) 

1.  มีกำรจัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ปรัชญำ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์และจุดเน้นของโรงเรียน (ม.14.1) 

80 82 85 - กำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
- โฮมรูมตอนเช้ำ 
- เก็บของส่งคืน 
- น่ังสมำธิตอนเท่ียง 
- แบ่งปันพระวำจำ 
- หนังคุณธรรม 
 

*กิจกรรมหน้ำเสำธง 
*กิจกรรมส่งเสริม
ประชำธิปไตย 
- โครงกำรสง่เสริม                 
อัตลักษณ์ซื่อสัตย์และ
เมตตำ             
*กิจกรรมบันทึกควำมดี 

ฝ่ำยกิจกำรฯ 
ฝ่ำยวิชำกำร 
(สำระสังคม) 
ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป 2. ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

บรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ ปรัชญำ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์และจุดเน้นของโรงเรียน (ม.14.2) 

 

 

 



 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระดับความส้าเร็จ                 
แต่ละปีการศึกษา 

นโยบายมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ภาระงาน 

ฝ่ายรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 
1. กำรจัดกิจกรรมตำม
นโยบำย จุดเน้น แนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
เพ่ือพัฒนำและส่งเสริม
สถำนศึกษำให้ยกระดับ
คุณภำพสูงข้ึน  (ม.15) 

1. มีกำรจัดโครงกำรกิจกรรมเพ่ือตอบสนองตำมแนว
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกำรยกระดับ
คุณภำพสถำนศึกษำให้สูงข้ึน (ม.15.1) 

70 75 80 - กำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 

- โครงกำรอ่ำนออก/เขียน
ได้ 
- โครงกำรสง่เสริมกำร
สอนแบบ STEM 

ฝ่ำยวิชำกำร 

2. ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย ตำม
โครงกำรกิจกรรมเพ่ือตอบสนองตำมแนวหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  (ม.15.2) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทท่ี 2 
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

 
 

ระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนศีลรวี จะรำยงำนตำมหัวข้อดังนี้ 
 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
3.  ผลสรุปกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียนส่ือควำม 
4.  ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
5.  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-Net ปีกำรศึกษำ 2558 
6.  นักเรียนสร้ำงช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 
7.  ข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนำกำรเด็ก  ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 (ช้ันอนุบำลปีท่ี 3 –สช.) 

 

พัฒนาการด้าน จ้านวนเด็กที่ประเมิน 
จ้านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.ด้ำนร่ำงกำย 29 27 2 - 
2.ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ 29 24 5 - 
3.ด้ำนสังคม 29 26 3 - 
4.ด้ำนสติปัญญำ 29 29 - - 
  
 
 1.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทุกระดับช้ัน (ป.1-ป.6, ม.1-ม.3) ปีกำรศึกษำ 2558 

 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 จ ำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวน
ท่ีเข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 61 0 0 1 11 12 13 8 16 37 60.66 
คณิตศำสตร์ 61 0 0 0 1 2 9 13 36 58 95.08 
วิทยำศำสตร์ 61 0 0 0 0 3 12 12 34 58 95.08 
สังคมศึกษำ ฯ 183 0 0 3 12 21 34 34 79 147 80.33 
สุขศึกษำและ               
พลศึกษำ 

61 0 0 0 0 0 1 11 49 61 100 

ศิลปะ 61 0 0 0 0 0 3 24 34 61 100 
กำรงำนอำชีพฯ 122 0 0 4 11 7 10 14 15 39 63.93 
ภำษำต่ำงประเทศ 61 0 1 2 4 14 22 25 54 101 82.79 
 
 
 



 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 จ ำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวน
ท่ีเข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 84 0 5 12 16 17 19 6 9 34 40.48 
คณิตศำสตร์ 84 0 15 11 12 14 8 13 11 32 38.10 
วิทยำศำสตร์ 84 0 1 11 17 9 12 11 23 46 54.74 
สังคมศึกษำ ฯ 252 0 15 36 48 48 41 29 35 105 41.67 
สุขศึกษำและ               
พลศึกษำ 

84 0 0 3 7 14 19 19 28 60 71.43 

ศิลปะ 84 0 0 0 0 3 23 34 24 81 96.43 
กำรงำนอำชีพฯ 84 0 0 12 16 19 19 9 9 37 44.05 
ภำษำต่ำงประเทศ 168 0 7 19 31 22 29 30 30 89 52.98 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 จ ำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวน
ท่ีเข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 52 0 12 8 8 7 9 4 4 17 32.69 
คณิตศำสตร์ 52 0 0 5 1 9 13 7 17 37 71.15 
วิทยำศำสตร์ 52 0 0 0 4 3 7 10 28 45 86.54 
สังคมศึกษำ ฯ 156 0 2 19 23 35 28 17 32 77 49.36 
สุขศึกษำและ                
พลศึกษำ 

52 0 0 1 1 4 8 8 30 46 88.46 

ศิลปะ 52 0 0 0 0 3 13 19 17 49 94.23 
กำรงำนอำชีพฯ 52 0 0 5 5 11 11 9 11 31 59.62 
ภำษำต่ำงประเทศ 104 0 15 9 17 18 13 17 15 45 43.27 
 
 
 



 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ ำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวน
ท่ีเข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 69 0 14 8 14 8 10 7 7 24 34.78 
คณิตศำสตร์ 69 0 22 12 13 8 4 7 2 13 18.81 
วิทยำศำสตร์ 69 0 3 6 5 11 14 6 23 43 62.31 
สังคมศึกษำ ฯ 276 0 8 24 66 34 44 57 42 143 51.81 
สุขศึกษำและ               
พลศึกษำ 

69 0 1 1 4 2 15 12 34 61 88.40 

ศิลปะ 69 0 3 8 9 14 11 10 13 34 49.27 
กำรงำนอำชีพฯ 69 0 3 8 11 15 13 8 11 32 46.37 
ภำษำต่ำงประเทศ 139 0 0 8 43 29 27 16 16 59 42.44 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 จ ำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวน
ท่ีเข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 65 0 15 6 11 8 9 9 7 25 38.46 
คณิตศำสตร์ 65 0 8 13 10 5 13 7 9 29 44.62 
วิทยำศำสตร์ 65 0 17 8 10 8 5 7 10 22 33.85 
สังคมศึกษำ ฯ 195 0 13 34 27 38 32 30 21 83 42.56 
สุขศึกษำและ              
พลศึกษำ 

65 0 0 2 4 6 7 12 34 53 81.54 

ศิลปะ 65 0 7 10 8 9 12 10 9 31 47.69 
กำรงำนอำชีพฯ 65 0 4 10 8 8 11 8 16 35 53.85 
ภำษำต่ำงประเทศ 130 0 11 16 26 22 15 21 19 55 42.31 
 
 
 



 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 จ ำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวน
ท่ีเข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 67 0 11 5 9 14 20 5 3 28 41.79 
คณิตศำสตร์ 67 0 23 6 5 9 11 5 8 24 35.82 
วิทยำศำสตร์ 67 0 10 9 8 10 11 8 11 30 44.78 
สังคมศึกษำ ฯ 268 0 17 24 36 44 68 59 20 147 54.85 
สุขศึกษำและ              
พลศึกษำ 

67 0 2 1 3 3 4 16 38 58 86.57 

ศิลปะ 67 0 5 6 8 7 15 19 7 41 61.19 
กำรงำนอำชีพฯ 67 0 2 8 5 4 5 18 25 48 71.64 
ภำษำต่ำงประเทศ 134 0 9 21 23 19 19 19 24 62 46.27 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรียนท่ี2 จ ำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวน
ท่ีเข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 64 0 28 15 12 4 3 2 0 5 7.81 
คณิตศำสตร์ 128 0 40 25 25 12 14 7 5 26 20.31 
วิทยำศำสตร์ 64 0 5 5 8 15 10 10 11 31 48.44 
สังคมศึกษำ ฯ 256 0 45 37 43 48 46 26 11 83 32.42 
สุขศึกษำและ              
พลศึกษำ 

128 0 28 18 20 20 29 8 5 42 32.81 

ศิลปะ 64 0 12 8 9 9 15 6 5 26 40.63 
กำรงำนอำชีพฯ 128 0 21 11 13 21 30 16 16 62 48.44 
ภำษำต่ำงประเทศ 192 0 51 28 42 23 16 10 22 48 25.00 
 
 
 



 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรียนท่ี2 จ ำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวน
ท่ีเข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 64 0 16 7 11 9 8 8 5 21 32.81 
คณิตศำสตร์ 128 0 31 15 19 16 18 14 15 47 36.72 
วิทยำศำสตร์ 64 0 11 11 13 13 8 2 6 16 25 
สังคมศึกษำ ฯ 256 0 10 29 50 59 65 32 11 108 42.19 
สุขศึกษำและ               
พลศึกษำ 

128 0 2 5 11 24 44 20 22 86 67.19 

ศิลปะ 64 0 6 5 4 6 7 17 19 43 67.19 
กำรงำนอำชีพฯ 128 0 17 6 9 14 10 18 54 82 64.06 
ภำษำต่ำงประเทศ 192 0 72 24 22 14 22 14 24 60 31.25 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรียนท่ี2 จ ำนวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ ำนวน
ท่ีเข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 55 0 7 11 10 3 5 9 10 24 43.64 
คณิตศำสตร์ 110 0 18 25 16 18 14 9 10 33 30.00 
วิทยำศำสตร์ 55 0 9 6 14 6 11 1 8 20 36.36 
สังคมศึกษำ ฯ 220 0 10 4 31 35 44 41 53 138 62.73 
สุขศึกษำและ              
พลศึกษำ 

110 0 2 5 4 6 26 22 45 93 84.55 

ศิลปะ 55 0 5 0 6 5 9 17 13 39 70.91 
กำรงำนอำชีพฯ 110 0 1 1 1 8 13 19 67. 99 90.00 
ภำษำต่ำงประเทศ 165 0 38 23 20 20 25 10 29 64 38.79 
 
 
 



 

 
 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 62 11 50 0 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 84 47 37 0 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 64 27 25 0 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 69 34 32 3 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 65 25 40 0 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 67 41 21 5 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 64 13 51 0 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 65 55 8 1 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 55 31 24 0 - 

รวม 581 284 288 9 - 
เฉล่ียร้อยละ 100 48.88 49.56 1.54 - 

  
3. ผลสรุปการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 61 7 14 10 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 84 12 30 13 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 52 3 26 10 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 69 19 41 10 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 65 5 16 12 - 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 67 10 39 11 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 64 14 47 15 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 64 17 49 10 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 55 17 38 15 - 

รวม 581 104 300 106 - 
เฉล่ียร้อยละ 100 17.90 51.63 27.02 - 



 

 
 

4.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 61 61 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 2 84 84 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 3 52 52 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 4 69 69 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 5 65 65 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 6 67 67 - 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 64 64 - 

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 64 64 - 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 55 55 - 

รวม 581 581 - 

เฉล่ียร้อยละ 100 100 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2558 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สำระวิชำ 
จ ำนวน

คน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศำสตร์ 66 47.65 18.01 3 39 13 
ภำษำไทย 66 53.37 11.79 - 51 15 
วิทยำศำสตร์ 66 44.89 10.29 2 60 4 
สังคมศึกษำฯ 66 52.39 12.93 - 50 16 
สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

66 - - - - - 

ศิลปะ 66 - - - - - 
กำรงำนอำชีพฯ 66 - - - - - 
 66 39.62 15.57 4 55 7 
 
หมำยเหตุ 1.  จ ำนวนคน คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ดูจำกรำยงำนผลกำรทดสอบ 
  ระดับชำติขั้นพื้นฐำน ค่ำสถิติระดับโรงเรียนแยกตำมรำยวิชำ 
  2.  จ ำนวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจำกรำยงำนผลกำร 
  ทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน  ผลกำรทดสอบ O-Net รำยบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
    1.  ปรับปรุง ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 0.00 – 1.00 
    2.  พอใช้ ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 
    3.  ดี ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

สำระวิชำ 
จ ำนวน

คน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศำสตร์ 55 32.00 10.64 4 50 - 
ภำษำไทย 55 44.62 6.37 - 51 4 
วิทยำศำสตร์ 55 40.07 10.49 4 50 1 
สังคมศึกษำฯ 55 46.62 10.44 1 48 6 
สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

55 - - - - - 

ศิลปะ 55 - - - - - 
กำรงำนอำชีพฯ 55 - - - - - 
ภำษำต่ำงประเทศ 55 29.20 8.21 3 51 1 
 
หมำยเหตุ 1.  จ ำนวนคน คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ดูจำกรำยงำนผลกำรทดสอบ 
  ระดับชำติขั้นพื้นฐำน ค่ำสถิติระดับโรงเรียนแยกตำมรำยวิชำ 
  2.  จ ำนวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจำกรำยงำนผลกำร 
  ทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน  ผลกำรทดสอบ O-Net รำยบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
    1.  ปรับปรุง ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 0.00 – 1.00 
    2.  พอใช้ ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 
    3.  ดี ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ปีการศึกษา 2558 

 6.1 ผลงำนดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู   
นำยวีระพงษ์  ไพรพนำดอน ครูดีศรีสถำบัน ฝ่ำยกำรศึกษำโรงเรียน 

เครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ 
นำงอัจฉรียำ  ไพรวัลย์  ครูผู้มีคุณธรรม คุรุสภำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
นำงสถิตยำ  ใจยะพำ  ครูผู้มีคุณธรรม คุรุสภำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
นำงสำวศิริลักษณ์  สุอุดมสินโรจน์ ครูผู้มีคุณธรรม คุรุสภำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
นำงสำวกัลยำ  กำวิลำวรรณ์ ครูผู้สอนดีเด่น 

กลุ่มสำระภำษำไทย 
คุรุสภำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 

นำยเฉลิมพล   ปักเกโส ครูผู้สอนดีเด่น 
กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 

คุรุสภำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 

นำงสำวรัชญำ  นึกเร็ว ครูผู้สอนดีเด่น 
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ 

คุรุสภำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 

นำงสำวภำวิณี  เท่ียงค ำ ครูผู้สอนดีเด่น 
กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 

คุรุสภำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 

นำยคงฤทธิ์  ค ำฟอง ครูผู้สอนดีเด่น 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

คุรุสภำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 

นำยทวีศักดิ์  เมืองซื่อ เจ้ำหน้ำท่ีดีเด่นเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร คุรุสภำ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 

นำงสำวบัวเขียว  เขียวข ำ ครูดีเด่นระดับปฐมวัย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

นำงฟ้ำรุ่ง  สำยประดิษฐ์ ครูดีเด่นระดับประถมศึกษำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู   
นำยณัฐวุฒิ  สิทธิรำษฎร์ ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ

เอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
นักเรียน   
1. เด็กชำยอำซอ   อำแจ ชนะเลิศเหรียญทองล ำดับท่ี 5 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

เชียงใหม่เขต 3 
2. เด็กชำยณัฏฐ์เนศ   แซ่หวัง ชนะเลิศเหรียญทองล ำดับท่ี 5 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

เชียงใหม่เขต 3 
3. เด็กชำยจิรรัชตะ  ดวงปันสิงห์ ชนะเลิศเหรียญทองล ำดับท่ี 6 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

เชียงใหม่เขต 3 
4. เด็กชำยพรนรินทร์  ชิตมินทร์ ชนะเลิศเหรียญทองล ำดับท่ี 6 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

เชียงใหม่เขต 3 
5. เด็กชำยกิติโชค  กรอบดวงใจ ชนะเลิศล ำดับท่ี 26 ระดับภำค จ. พิษณุโลก 
6. เด็กชำยจักรพงษ์  แซ่เฒ่ำ ชนะเลิศล ำดับท่ี 26 ระดับภำค จ. พิษณุโลก 
7. เด็กชำยวีระชัย  แซ่เห่อ ชนะเลิศเหรียญทองล ำดับท่ี 9 ระดับภำค จ. พิษณุโลก 
8. เด็กชำยอำโหย่ว  รุ่งเรืองปฐวี ชนะเลิศเหรียญทองล ำดับท่ี 9 ระดับภำค จ. พิษณุโลก 

9. เด็กหญิงธนปพร  กองเมือง 
เยำวชนดีเด่น  ระดับปฐมวัย  
ปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

10. เด็กหญิงปพิชญำ  อุ่นละออ 
เยำวชนดีเด่น ระดับ
ประถมศึกษำปีท่ี 1-3     
ปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

11. เด็กหญิงรังสิมำ  พูลศรี 
เยำวชนดีเด่น ระดับ
ประถมศึกษำปีท่ี 4-6     
ปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

12. นำงสำวสุภำวดี  ชนกเศรณี 
เยำวชนดีเด่น  
ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3   
ปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 



 

 
 

7. ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมเพศ  และจ ำนวนตำมระดับศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

 

ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น รวม 
เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

จ ำนวน ( คน ) 46 47 216 226 88 89 712 
รวม 93 442 177 712 

ร้อยละ 13.06 62.07 24.85 100 
 
 จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามช่วงอายุ 

ข้อมูลนักเรียน  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

ช่วงอายุ 1 - 2 ปี 1 0.14 
 3 – 4 ปี 44 6.18 
 5 – 6 ปี 168 23.62 
 7 – 8 ปี 143 20.11 
 9 – 10 ปี 73 10.26 
 11 – 12 ปี 78 10.97 
 13 – 14 ปี 115 16.17 
 15 – 16 ปี 89 12.51 
รวม 711 100 

 
จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามจ้านวนพี่น้อง 

ข้อมูลนักเรียน  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

จ้านวนพี่นอ้ง ไม่มีพี่น้อง 139 19.54 
 พี่น้อง 1 คน 381 53.58 
 พี่น้อง 2 คน 89 12.51 
 พี่น้อง 3 คน 78 10.97 
 พี่น้อง 4 คน 15 2.10 
 พี่น้อง 5 คน 9 1.26 
รวม 711 100 



 

 
 

จ้านวนนักเรียน  จ้าแนกตามศาสนา 

ข้อมูลนักเรียน  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

นับถือศาสนา พุทธ 657 92.40 
 คริสต์ 53 7.45 
 อิสลำม 1 0.14 
รวม 711 100 

 
จ้านวนนักเรียน  จ้าแนกตามสถานภาพของบิดามารดา 

ข้อมูลนักเรียน  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

สถานภาพของบิดา
มารดา 

อยู่ด้วยกัน 523 73.55 

 แยกกันอยู ่ 86 12.09 
 หย่ำร้ำง 75 10.54 
 คู่สมรสเสียชีวิต 27 3.79 
รวม 711 100 

 
ข้อมูลบิดา  จ้าแนกลักษณะของร่างกายบิดา 

ข้อมูลบิดา  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

ลักษณะของ
ร่างกาย 

ปกติ 694 99.71 

 ไม่ปกติ 2 0.28 
รวม 696 100 

 
ข้อมูลบิดา  จ้าแนกระดับการศึกษาของบิดา 

ข้อมูลบิดา  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา ปริญญำตรีขึ้นไป 389 54.71 
 อนุปริญญำ 184 25.87 
 ต่ ำกว่ำอนุปริญญำ 138 19.40 
รวม 711 100 

 



 

 
 

ข้อมูลบิดา  จ้าแนกตามศาสนาของบิดา 

ข้อมูลบิดา  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

นับถือศาสนา พุทธ 657 92.40 
 คริสต์ 53 7.45 
 อิสลำม 1 0.14 
รวม 711 711 

 
ข้อมูลบิดา  จ้าแนกตามอาชีพของบิดา 

ข้อมูลบิดา  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

อาชีพของบิดา รับรำชกำร 131 18.42 
 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 18 2.53 
 พนักงำนเอกชน 3 0.42 
 ค้ำขำย 126 17.72 
 รับจ้ำง 142 19.97 
 เกษตรกร 149 20.95 
 มัคคุเทศก์ 38 5.34 
 ธุรกิจส่วนตัว 62 8.72 
 พ่อบ้ำน 7 0.98 
 อื่นๆ 35 4.92 
รวม  711 100 

ข้อมูลบิดา  จ้าแนกตามรายได้ต่อเดือนของบิดา 

ข้อมูลบิดา  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท/ปี 85 11.95 
 ไม่เกิน 100,000 บำท/ปี 97 13.64 
 100,000 บำท/ปี 396 55.69 
 200,000 บำท/ปี 35 4.92 
 300,000 บำท/ปี 26 3.65 
 400,000 บำท/ปี 17 2.39 
 มำกกว่ำ 500,000 บำท/ปี 55 7.73 
รวม  711 100 



 

 
 

ข้อมูลมารดา  จ้าแนกตามศาสนาของมารดา 

ข้อมูลมารดา  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

นับถือศาสนา พุทธ 657 92.40 
 คริสต์ 53 7.45 
 อิสลำม 1 0.14 
รวม 711 711 

ข้อมูลมารดา  จ้าแนกตามอาชีพของมารดา 

ข้อมูลบิดา  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

อาชีพของมารดา รับรำชกำร 86 12.09 
 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 15 2.10 
 พนักงำนเอกชน 8 1.12 
 ค้ำขำย 252 35.44 
 รับจ้ำง 112 15.75 
 เกษตรกร 82 11.53 
 มัคคุเทศก์ 10 1.40 
 ธุรกิจส่วนตัว 48 1.12 
 แมบ่้ำน 63 8.86 
 อื่นๆ 35 4.92 
รวม  711 100 

ข้อมูลมารดา  จ้าแนกตามรายได้ต่อเดือนของมารดา 

ข้อมูลมารดา  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท/ปี 31 4.36 
 ไม่เกิน 100,000 บำท/ปี 82 11.53 
 100,000 บำท/ปี 113 15.89 
 200,000 บำท/ปี 370 52.03 
 300,000 บำท/ปี 64 9.00 
 400,000 บำท/ปี 34 4.78 
 มำกกว่ำ 500,000 บำท/ปี 17 2.39 
รวม  712 100 



 

 
 

ข้อมูลมารดา  จ้าแนกลักษณะของร่างกายมารดา 

ข้อมูลบิดา  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

ลักษณะของ
ร่างกาย 

ปกติ 699 100 

 ไม่ปกติ - - 
รวม 699 100 

 
 
ข้อมูลมารดา  จ้าแนกระดับการศึกษาของมารดา 

ข้อมูลมารดา  จ้านวน ( คน ) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา ปริญญำตรีขึ้นไป 364 51.19 
 อนุปริญญำ 198 27.84 
 ต่ ำกว่ำอนุปริญญำ 149 20.95 
รวม 711 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทท่ี 3 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

 
 

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนศีลรวี 
รำยงำนตำมหัวข้อต่อไปนี้ 
1. หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 

 
สภาพการจัดการเรียนการสอน 

จ ำนวนช้ันเรียน โรงเรียนศีลรวีเปิดท ำกำรสอนต้ังแต่ช้ันอนุบำล 1 -  มัธยมศึกษำปีท่ี 3  มี
จ ำนวนห้องเรียนท้ังส้ิน 21 ห้อง  ห้องปฏิบัติกำร  16  ห้อง  รำยวิชำท่ีเปิดสอนตำมหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
ประกอบด้วย 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ 

1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โรงเรียนศีลรวี 
โครงสร้างหลักสูตร  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ปีการศึกษา  2558 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ป.1 

(ชั่วโมง/
ปี) 

ป.2 
(ชั่วโมง/

ปี) 

ป.3 
(ชั่วโมง/

ปี) 

ป.4 
(ชั่วโมง/

ปี) 

ป.5 
(ชั่วโมง/

ปี) 

ป.6 
(ชั่วโมง/

ปี) 
1. ภำษำไทย 200 200 200 160 160 160 
2. คณิตศำสตร์ 200 200 200 160 160 160 
3. วิทยำศำสตร์ 80 80 80 80 80 80 
4. สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
    - ประวัติศำสตร ์

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

5. สุขศึกษำและพลศึกษำ 80 80 80 80 80 80 
6. ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
7. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
8. ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 40 40 40 80 80 80 

รวมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1. ภำษำอังกฤษ 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

2. อำเซียนศึกษำ 40 40 40 40 40 40 
3. หน้ำท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวมสาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 
3. กิจกรรมชุมนุม 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

 
40 
40 
40 
5 

 
40 
40 
40 
5 

 
40 
40 
40 
5 

 
40 
40 
40 
5 

 
40 
40 
40 
5 

 
     40 

40 
40 
5 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 125 125 125 125 125 125 
รวม (ชั่วโมง) 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 

* หมายเหตุ  โรงเรียนได้จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนวิชำพัฒนำทักษะเพิ่มเติม คือ วิชำคริสต์ศำสนำ   
                 วิชำห้องสมุด  วิชำภำษำจีน  กิจกรรมฝึกทักษะกำรอ่ำน 
                 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย   กิจกรรมจริยธรรม 

 



 

 
 

โรงเรียนศีลรวี 
โครงสร้างหลักสูตร  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ปีการศึกษา  2558 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียน

ที่ 1 
ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียน
ที่ 2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียน
ที่ 1 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียน
ที่ 2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียน
ที่ 1 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียน
ที่ 2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน       
ภำษำไทย 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 
คณิตศำสตร ์ 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 
วิทยำศำสตร์ 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 60  (1.5) 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 

ประวัติศำสตร์ 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 
สุขศึกษำ 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 
พลศึกษำ 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 
ศิลปะ 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 
ภำษำต่ำงประเทศ 40  (1.5) 40  (1.5) 40  (1.5) 40  (1.5) 40  (1.5) 40  (1.5) 
รวม สาระการเรียนรู้
พื้นฐาน 

420 
(11.0) 

420 
(11.0) 

420 
(11.0) 

420 
(11.0) 

420 
(11.0) 

420 
(11.0) 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม       
ภำษำอังกฤษ 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 
คณิตศำสตร ์ 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 
คอมพิวเตอร์ 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 40  (1.0) 
ภำษำจีน 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 
อำเซียนศึกษำ 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 
หน้ำท่ีพลเมือง 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 20  (0.5) 
รวม สาระการเรียนรู้
เพิ่มเติม 

180 (4.5) 180 (4.5) 180 (4.5) 180 (4.5) 180 (4.5) 180 (4.5) 

 
 
 



 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียน

ที่ 1 
ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียน
ที่ 2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียน
ที่ 1 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียน
ที่ 2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียน
ที่ 1 

ชั่วโมง 
(นก.) 

ภาคเรียน
ที่ 2 

ชั่วโมง 
(นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 
-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

 
20 
20 
20 
10 
 

 
20 
20 
20 
10 
 

 
20 
20 
20 
10 
 

 
20 
20 
20 
10 
 

 
20 
20 
20 
10 
 

 
20 
20 
20 
10 
 

รวม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70 70 70 70 70 70 
รวมเวลาเรียน 670 670 670 670 670 670 
รวมเวลาทั้งหมด 1,340 ชั่วโมง/ปี 1,340 ชั่วโมง/ปี 1,340 ชั่วโมง/ปี 

 
 
2. การวัดและประเมินผลการเรียน 
2.1 ความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันเก่ียวกับเอกสาร หลักฐาน การประเมินผลการเรียน 

กำรวัดและประเมินผลของฝ่ำยวิชำกำรได้จัดท ำเอกสำร หลักฐำน กำรประเมินผลกำรเรียน
แยกเป็นดังนี้ 

2.1.1   แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  และระเบียบโรงเรียนเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

2.1.2     เอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ที่งานทะเบียนและวัดผลจัดท้าขึ้นให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

ปพ.1 ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปพ.2 ใบประกำศนียบัตร 
ปพ.3 แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ปพ.4 ใบแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปพ.5 แบบบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
ปพ.6 สมุดรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
 



 

 
 

2.2 การน้าผลการวัดและประเมินผลการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียน 
ผลกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม ได้จัดท ำใบรำยงำนของช่วงช้ันท่ี 1 ถึงช่วง 

ช้ันท่ี 2 เพื่อแจกให้กับนักเรียนดังนี้ 
- รำยงำนวัดและประเมินผลสำระกำรเรียนรู้ (สอบระหว่ำงภำค) เป็นรำยบุคคล 
- รำยงำนผลสอบประจ ำภำคเรียน 
- ใบบันทึกกำรตรวจทำนคะแนนในสมุดเก็บคะแนน และแบบบันทึกผลกำรพัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียน (ป.พ.5) 
- สรุปผลกำรเรียนเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ช่วงช้ันท่ี 1 ถึง ช่วงช้ันท่ี 2 
- ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห ์และเขียนส่ือควำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทท่ี 4 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนศีลรวี รำยงำนตำมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.  อำคำรสถำนท่ีและห้องปฏิบัติกำร 
2.  ทรัพยำกรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
3.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้ 
4.  ผลกำรพัฒนำบุคลำกร 

 
1.  อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ 

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ/
จ้านวน 

ห้อง
กิจกรรม 

ห้อง
ประกอบกำร
เรียนกำรสอน 

ห้องพักคร ู
ระดับชั้น จ้านวน

ห้อง 
1. เซนต์โรเบิร์ต อนุบำล  

1-3 และ 
ป.1-3 

3 
6 

 ประชุม 1 
ธุรกำร 1 

 2 

2. เซนต์โยแซฟ ป.4-6 6 วิทย์ 1 
 

  1 

3. อุบลรัตน์ ม.1-3 6 ห้องปกครอง 1 
ห้องสมุด 1 
ห้องสื่อ-อุปกรณ์ 1 
ห้องดนตรีสำกล 1 
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
ห้องดนตรีไทย 1 
ห้องแนะแนว 1 

วิชำกำร 
1 

 3 

4. ห้องสื่อสัมพันธ์     1 1 
5. หอพักเก่ำ   ห้องโรเนียว 1 

ห้องเก็บของ 1 
ห้องภำษำอังกฤษ 1 

   

6. ห้องพยำบำล      1 
7. ห้องประชุม
เซนต์ ปอล 

      

  
พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม/นันทนำกำร ได้แก่  ลำนเอนกประสงค์ใต้ต้นจำมจุรี  ลำนเอนกประสงค์

ใต้อำคำรเซนต์โยแซฟ  ลำนเอนกประสงค์ใต้อำคำรอุบลรัตน์  สนำมบำสเกตบอล สนำมฟุตบอล  
สนำมเด็กเล่น   



 

 
 

2.1 คอมพิวเตอร์  
การใช้งาน จ้านวน (เคร่ือง) 

1.  ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน/ ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล
ทำงอินเทอร์เน็ต 

87 เครื่อง 

2.  ใช้งำนบริกำร 16 เครื่อง 
รวมท้ังหมด 103 เครื่อง 
 
 
2.2 ปริมาณสื่อ/อุปกรณ์  
 โรงเรียนศีลรวี ได้จัดหำส่ือกำรเรียนกำรสอนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ มำให้บริกำรแก่
ครูเพื่อเป็นกำรเสริมเนื้อหำกำรเรียนรู้   และส่งเสริมให้บุคลำกรผลิตส่ือส ำหรับกำรเรียนกำรสอน  
รวมท้ังจัดหำอุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรเรียนกำรสอน ดังนี้ 

ตารางแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยี/สิ่งอ้านวยความสะดวก 
 

รายการอุปกรณ์เทคโนโลยี/สิ่งอ้านวยความ
สะดวก 

จ้านวน(เคร่ือง) 

1.เครื่องถ่ำยเอกสำร 2 
2.เครื่องเล่นดีวีดี วีซีดี 6 
3.เครื่องปริ้นเตอร์ 6 
4.เครื่องโปรเจคเตอร์ 3 
5.เครื่องโทรทัศน์ 27 
6.เครื่องขยำยเสียง 5 
7.อุปกรณ์ทดลองทำงวิทยำศำสตร์ อัตรำส่วนกำรใช้งำน 1 ชุด ต่อนักเรียน 6 คน 
8.เครื่องดนตรีสำกล     ดุริยำงค์ 
                             กีตำร์ 

1 วงส ำหรับดุริยำงค์ขนำดเล็ก 
1 วง 

9.เครื่องดนตรีไทย 1 วง 
10.อุปกรณ์กีฬำ เช่น  
ลูกฟุตบอล 
ลูกวอลเลย์บอล  
ลูกแฮนด์บอล  
ลูกแชร์บอล 

 
10 
15 
10 
3 

 
 
 



 

 
 

3.แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้ 
 โรงเรียนศีลรวี ได้ จัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้  เ ช่น ห้องสมุด                         
ห้องประกอบกำรเรียน  ศูนย์กำรเรียนต่ำงๆ เช่น สวนหย่อม สวนสมุนไพร สวนพฤกษศำสตร์ ห้อง
มหัศจรรย์นักคิด เป็นต้น  รวมถึงควำมสะอำดร่มรื่นในทุกบริเวณ ดังนี้ 
 -   ห้องสมุดเสริมปัญญำโรงเรียนศีลรวี เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีให้ข้อมูลข่ำวสำร ด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ห้องสมุดโรงเรียนด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน  โดยให้บริกำรนักเรียนใน
กำรอ่ำน กำรค้นคว้ำ และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน  กำรให้บริกำรห้องสมุด 
 

ห้องสมุด จ้านวนสิ่งตีพิมพ์ หมาย
เหตุ 

จ้านวน
หนังสือ 
:เล่ม 

วารสาร
บอกรับ 
:รายชื่อ 

วารสารได้
เปล่า 

:รายชื่อ 

จ้าหนังสือพิมพ ์
:รายชื่อ 

 

ห้องสมุดเสริม
ปัญญำ 

4,500 แม่พระยุคใหม่  คมชัดลึกรำยวัน  

จ้านวนนักเรียนที่ใช้หอ้งสมุด เฉลี่ยวันละ  80 คน 
   
 นอกจำกห้องสมุดแล้ว ยังมีศูนย์กำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนสำมำรถค้นคว้ำและ 
ศึกษำได้ตลอดเวลำช่วงพักและช่วงเวลำเรียน  
 

ศูนย์การเรียนรู้ 
สวนผักปลอดสำรพิษ โรงเรียนมีกำรปลูกพืชผักสวนครัวท่ีใช้ท ำอำหำรให้กับนักเรียนลดรำยจ่ำย 

ในกำรซื้อผัก 
สวนหย่อม เป็นสวนท่ีปลูกพืชไม้ดอกไม้ประดับนำนำชนิดรวมถึงพืชสมุนไพร  อีกท้ัง

เป็นแหล่งศึกษำและเพำะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้กิจกรรมของโรงเรียน  
ได้แก่  โรงเพำะช ำ  สวนพฤกษศำสตร์  ศำลำไทย  สวนสมุนไพร  ลำน
กิจกรรมอนุบำล  ระบบนิเวศน์สัตว์น้ ำ  สวนปำล์ม 

สนำมฟุตบอล  ใช้ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพและใช้เรียนในรำยวิชำพลศึกษำ   
โบสถ์นักบุญไมเกิ้ลกำรีกอยส์ เป็นแหล่งศึกษำเกี่ยวกับด้ำนศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิก  
ประกอบพิธีทำง  ศำสนำในวันส ำคัญทำงศำสนำ   
ห้องส่ือสัมพันธ์  เป็นห้องส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และจัดอบรมสัมมนำ ภำยใน 
 



 

 
 

ห้องมีโทรทัศน์  เครื่องเล่นดีวีดี  เครื่องขยำยเสียง  และเครื่องรับสัญญำณ 
ดำวเทียม 

ห้องมหัศจรรย์นักคิด มีส่ือชนิดต่ำงๆ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกำรคิดวิเครำะห์  ฝึกกำรคิดริเริ่ม 
สร้ำงสรรค์   

มุมหนังสือในห้องเรียน ส ำหรับนักเรียนใช้เวลำว่ำงอ่ำนหนังสือและค้นคว้ำหำควำมรู้ 
 
แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนศีลรวีที่อยู่ในเขตอ้าเภอเชียงดาว  และใกล้เคียงที่ควรรู้ 
 โรงเรียนได้จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นควำมส ำคัญ  ตระหนักในคุณค่ำวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น  ซึ่งน ำไปสู่ควำมรัก ควำมหวงแหน  ควำมภำคภูมิใจและก่อให้เกิดเจต
คติท่ีดีต่อท้องถิ่น  ร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้ท้องถิ่น
มีควำมเข้มแข็งมีศักยภำพ  มีกำรพัฒนำอย่ำงยั้งยืนดังพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช  ท่ีทรงแนะให้ประชำชนชำวไทยด ำรงชีวิ ตอย่ำงพอเพียง  ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สถานที่ส้าคัญในอ้าเภอเชียงดาว 
 1. ถ้ ำเชียงดำว 
 2. ส ำนักสงฆ์ถ้ ำผำปล่อง 
 3. พระสถูปเมืองงำย 
 4. โรงพยำบำลเชียงดำว 
 5. ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเชียงดำว 
 6. อุทยำนแห่งชำติผำแดง 
 7. เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ำดอยหลวงเชียงดำว 
 8. โครงกำรพิเศษสวนสมเด็จพระรำชินี เมืองงำย 
 9. ค่ำยเยำวชนดอยหลวง (ส ำนักงำนลุ่มน้ ำปิงตอนบน) 
 10. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอเชียงดำว 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ถ้้าเชียงดาว 
 

 
 

 ภำยใต้ดอยหลวงเชียงดำวมีถ้ ำใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ถ้ ำเชียงดำวเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคัญท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปชมหินงอกหินย้อย ซึ่งงดงำมตระกำรตำถ้ ำเชียงดำว
ต้ังอยู่บริเวณวัดถ้ ำเชียงดำววัดนี้มีโบรำณสถำนโบรำณวัตถุอันมีคุณค่ำควรอนุรักษ์ เช่น พระพุทธรูป
หินอ่อน, ระฆังโบรำณ, พระเจดีย์ 25 ยอดและศำลำเจ้ำหลวงค ำแดง ซึ่งมีประวัติผูกพันกับถ้ ำเชียง
ดำวและมีช่ือเสียงของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอเชียงดำวประมำณ 5 กิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่ง
ของดอยหลวงเชียงดำว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส้านักสงฆ์ถ้้าผาปล่อง 

 
 

 
  
 ส ำนัก สงฆ์ถ้ ำผำปล่อง เป็นสถำนปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบ บรรยำกำศโดยรอบเป็นธรรมชำติ 
มีท่ีพักส ำหรับอุบำสก อุบำสิกำท่ีไปปฏิบัติธรรม โดยสำมำรถรองรับได้ถึง200คน ภำยในถ้ ำผำปล่องจะ
มีรูปหล่อเหมือนองค์หลวงปู่สิมประดิษฐ์อยู่ในท่ำขัดสมำธิ เพชร ซึ่งเอกลักษณ์ ประจ ำของท่ำน และ 
เจดีย์แห่งควำมกตัญญู ท่ีคณะศิษย์ได้จัดสร้ำงถวำยให้ใช้เป็นท่ีบรรจุ พระบรมสำรีริกธำตุและ
พิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขำรของหลวงปู่สิม พุทธจำโร กำรเดินทำงขึ้นส ำนักสงฆ์ถ้ ำผำปล่อง ต้อง
ขั้นบันได ถึง500กว่ำ ขั้น ในขณะเดินขึ้นไปตำมเส้นทำงก็จะมีข้อคิดดีๆ ค ำคมดีๆ ติดไว้ตำมต้นไม้ ให้
เรำอ่ำน และซึมซับเข้ำไปได้อีกด้วย ส ำนักสงฆ์ถ้ ำผำปล่องนี้ อุดมไปด้วยธรรมชำติ ควำมร่มรื่น เงียบ
สงบ  



 

 
 

พระสถูปเมืองงาย 

 
 

 
  
 พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ต้ังอยู่ท่ีต ำบลเมืองงำยห่ำงจำกตัวอ ำเภอ
เชียงดำว ประมำณ 12 กิโลเมตร สร้ำงจ ำลองมำจำกพระสถูปเจดีย์องค์เดิมท่ีอยู่ในเมืองหำง โดย
อัญเชิญช้ินส่วนของพระสถูปองค์เดิมมำบรรจุไว้ภำยในบริเวณ พระสถูปมีค่ำยจ ำลองของสมเด็จพระ
นเรศวรด้วย เพื่อเป็นท่ีระลึกว่ำครั้งหนึ่งพระองค์ได้มำยังทัพ ณ บริเวณนี้ 



 

 
 

4. ผลการพัฒนาบุคลากร 
 

ตารางแสดงจ้านวนบุคลากรจ้าแนกตามเพศ และจ้านวนตามวุฒิการศึกษา  
ประจ้าปีการศึกษา 2559 

 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาตรี ต้่ากว่าปริญญา

ตรี รวม 
เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

จ ำนวน ( คน ) - - 13 29 1 3 46 
รวม 0   46 

ร้อยละ 0 91.30 8.69 100 
 
 

ตารางแสดงจ้านวนบุคลากรจ้าแนกครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ / งานแนะแนว 
ประจ้าปีการศึกษา 2559 

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ้านวนครูผู้สอนประถมศึกษา จ้านวนครูผู้สอนมัธยมศึกษา 
ตรงตำม
วิชำเอก 

ไม่ตรงตำม
วิชำเอก 

รวม ตรงตำม
วิชำเอก 

ไม่ตรง
ตำม

วิชำเอก 

รวม 

1 ภำษำไทย 5 - 5 1 - 1 
2 คณิตศำสตร์ 3 - 3 2 - 2 
3 วิทยำศำสตร์ 3 - 3 2 - 2 
4 สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม 
3 - 3 3 - 3 

5 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 - 1 1 - 1 
6 ศิลปะ 2 - 2 1 - 1 
7 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 2 - 2 2 - 2 
8 ภำษำต่ำงประเทศ 3  - 3  1 - 1 
9 งำนแนะแนว 1 - 1 - - - 

รวม 23 - 23 13 - 13 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ตารางจ้าแนกวุฒิการศึกษาบุคลากร 
ประจ้าปีการศึกษา  2559 

 
วุฒิการศึกษา จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญำโท - - 
ปริญญำตร ี 42 91.30 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 4 8.69 
รวม 46 100 

 
 
 

สัดส่วนจ้านวนครูต่อนักเรียนตามเกณฑ์ 
ประจ้าปีการศึกษา 2559 

 
ระดับ จ้านวนนักเรียน จ้านวนครู จ้านวนครู : นักเรียน 

อนุบำลปีท่ี 1 - 3 93 4 1 : 23 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 3 225 13 1 : 17 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 217 12 1 : 18 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 177 11 1 : 10 

 
 
 

สัดส่วนครูต่อนักเรียนตามเกณฑ์ 
ประจ้าปีการศึกษา 2559 

 
ระดับ จ้านวนนักเรียน จ้านวนครู จ้านวนครู : นักเรียน 
อนุบำล 93 4 1 : 23 

ประถมศึกษำ 442 25 1 : 17 
มัธยมศึกษำปีท่ี  177 11 1 : 16 

สัดส่วนนักเรียนต่อครูทั้งโรงเรียน  1 : 17 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

จ้านวนคาบการสอนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
ประจ้าปีการศึกษา 2559 

 
ระดับ จ้านวนห้องเรียน จ้านวนครู จ้านวนชั่วโมง : สัปดาห์ 

อนุบำลปีท่ี 1 - 3 4 4 18 : 1 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 3 6 13 18 : 1 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 6 12 18 : 1 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 6 11 18 : 1 

 
 
 

จ้านวนคาบการสอนเฉลี่ย ตามเกณฑ์ 
ประจ้าปีการศึกษา 2559 

 
ระดับ จ้านวนห้องเรียน จ้านวนครู จ้านวนชั่วโมง : 

สัปดาห์ 
อนุบำล 4 4 18 : 1 

ประถมศึกษำ 12 25 18 : 1 
มัธยมศึกษำ 6 11 18 : 1 

 
 
 

สัดส่วนจ้านวนนักเรียนต่อห้องตามเกณฑ์ 
ประจ้าปีการศึกษา 2559 

 
ระดับ จ้านวนนักเรียน จ้านวนห้อง จ้านวนนักเรียน : จ้านวนห้อง 

อนุบำลปีท่ี 1 - 3 93 4 23 : 1 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 3 225 6 37 : 1 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 217 6 36 : 1 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 177 6 19 : 1 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

สัดส่วนจ้านวนนักเรียนต่อห้องตามเกณฑ์ 
 

ระดับ จ้านวนนักเรียน จ้านวนห้อง จ้านวนนักเรียน : จ้านวนห้อง 
อนุบำล 93 4 23 : 1 

ประถมศึกษำ 442 12 36 : 1 
มัธยมศึกษำ 177 6 19 : 1 

 
 
 

จ้านวนบุคลากร จ้าแนกตามศาสนา 
ประจ้าปีการศึกษา 2559 

  
ศาสนา ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
พุทธ 13 30 43 93.47 
คริสต์ 1 2 3 6.52 
รวม 14 32 46 100 

 
 
 

ตารางสรุปจ้าแนกตามเพศ ประจ้าปีการศึกษา 2559 
 

เพศ จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 14 30.43 
หญิง 32 96.56 
รวม 46 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทท่ี 5 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

 
ระบบสารสนเทศเพือ่การรายงานของโรงเรียนศีลรวี ได้สรุปโดยแยก ตามล้าดับดังนี้ 

 
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 -  กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย) 
 -  กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (มำตรฐำนกำรศึกษำประถม-มัธยมตอนต้น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สรุปผลการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2558 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ค่า 
น้้าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

 
เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

 
ความ 
หมาย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 17.75   
มำตรฐำนที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 5 4.34   
มำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ และจิตใจ 5 4.57   
มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม 5 4.46   
มำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 5 4.38   
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 65 54.02   
มำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล 

20 18.02   

มำตรฐำนที่ 6 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 
20 

 
15.40 

  

มำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ 20 16.80   
มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

5 3.80   

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 4.0  ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง สง่เสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู ้

5 4.0  
ดีมำก 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 4.0  ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

5 4.0  ดีมำก 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 4.0  ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 11 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำง
ปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพให้สูงข้ึน 

5 3.0   

ค่าเฉลี่ยรวม 100 81.61 4 ดีมาก 
 

ระดับปฐมวัย  อยู่ในระดับคุณภำพ  ดีมำก   
 

 
 



 

 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ 
หรือมัธยมศึกษา 

น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   30 26.04 ดี 

มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 5 4.82 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์ 5 4.80 ดีเย่ียม 
มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และ

พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 
5 4.46 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์   
 ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล   

5 4.81 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 5 2.44 พอใช้ 
มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำน

ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 
5 4.71 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50 43.58 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด

ประสิทธิผล 
10 8.48 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผล 

10 8.20 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำน
ตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

5 4.60 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

10 9.60 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่สง่เสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

10 8.0 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

5 4.7 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10 8.00 ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง สง่เสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็น

สังคมแห่งกำรเรียนรู้   
10 8.00 ดีมำก 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 4.0 ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ 

ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดข้ึน 
5 4.0 ดีมำก 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 4.0 ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูป 
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงข้ึน 

5 4.0 ดีมำก 

คะแนนรวม 100 85.62 ดีมำก 
 ระดับขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับคุณภำพ  ดีมาก 

 


