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ค าน า 

 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 

ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามค าสั่งมูลนิธิฯ ฉบับที่ 4/2558 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ.2559-2564 ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของมูลนิธิฯ รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ มรดก ทิศทางการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญ       

มงฟอร์ต ทันต่อสถานการณ์ความจ าเป็นเร่งด่วนและยุคสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารของมูลนิธิฯ   

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม   

การบริหารสถานศึกษาให้มีมาตรฐานสากล และการจัดการศึกษาที่สนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาติ 

 คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ได้จัดประชุมหลายครั้งและหลายวาระ เพ่ือจัดท า  (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 โดยมี รศ.ดร.สนานจิตร             

สุคนธทรัพย์ และ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

มูลนิธิฯนี้ เพ่ือรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2559 และได้รับการ

อนุมัติอย่างเป็นทางการให้ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2559 

 คณะกรรมการจัดท าแผนฯ มุ่งหวังให้แผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ได้เป็นแนวทางการพัฒนาภารกิจ

การจัดการศึกษาของมูลนิธิฯโดยผ่านทางหน่วยงานของมูลนิธิฯ ที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและต่อ

ความคาดหวังในอนาคต โดยทั้งนี้ การน ามาตรการสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นส่วนส าคัญในการท าให้แผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ บรรลุเป้าหมายที่

วางไว้ 

 ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าให้แผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ จนส าเร็จลุล่วง

เป็นอย่างด ี

        (ภราดาสุรสิทธิ์    สุขชัย) 

                                                          ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

    11 มกราคม 2559 
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ส่วนที่ 1  

บทน า 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ.2559-2564  

 ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558        

และได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ การจัดท ากรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบัน

และความคาดหวัง จากการประเมินแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 - 

2558 แบบสอบถามโรงเรียนในเครือฯทุกโรงเรียน การประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Group)จากตัวแทน  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนตามภูมิภาค หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ ได้วิเคราะห์ SWOT และความคาดหวังน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในการ

ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 พร้อมทั้งได้จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ 

SWOT และความคาดหวังทั้งหมดต่อที่ประชุมอธิการและผู้อ านวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้เห็นชอบ 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 คณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ น าข้อเสนอแนะมาจัดท าร่างแผน

ยุทธศาสตร์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21-22 

ตุลาคม 2558 คณะอนุกรรมการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงยุทธศาสตร์ มาตรการและส่วนต่างๆ ของแผน

ยุทธศาสตร์ แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2558 แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย      

เพ่ืออนุมัติ  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ใช้กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 

พ.ศ.2559-2564 ตามแผนภาพ ดังนี้  
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การบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

แห่งประเทศไทย 

ตามขอบข่ายงานของมูลนิธิฯ (มซค.,2552)

ประกอบด้วย 

    1. ส านักงานบริหารมูลนิธฯิ 

    2. ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

    3. ฝ่ายการศึกษา 

    4. ฝ่ายยุติธรรมและสันติ และบูรณภาพของสิ่ง

สร้าง 

    5.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    6. ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ 

    7. ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมกระแสเรียก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, Jesse B. Sears Deming (1993) 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภา

ปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) (22 ส.ค. 2558) 

2. ทิศทางการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต 

3. มาตรฐานวิชาชีพคร:ู คุรุสภา 

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

5. ข้อเสนอการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2552-

2561) 

6. (ร่าง) การประเมินคณุภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

7. เกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งชาติ เพือ่ผลการด าเนินงานท่ี

เป็นเลิศ (TQA) 

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

9. คุณค่าพระวรสาร 

10. ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย 

11. แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อม   
     สู่ศตวรรษที่ 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLSP (1996); UNESCO (1997); ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ 

(2546); บริษัท เอเชี่ยนฮอนดำ้มอเตอร์ จ ำกัด (2555) 

การพัฒนายุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

สังเคราะห์แนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์ของWheelen and Hunger (2012) การก าหนดยุทธศาสตรข์อง Koontz and 

Weihrich (1990) ประกอบด้วย 

1. การเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง จากการประเมนิแผนยุทธศาสตรม์ูลนิธิฯ พ.ศ. 2553 - 2558 

แบบสอบถามโรงเรียนในเครือฯทกุโรงเรียน การประชุมสนทนากลุม่(Focus Group)จากตัวแทนคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนโดยแบ่งกลุ่มโรงเรยีนตามภูมิภาค 

2. การวิเคราะห์ SWOT และความคาดหวัง ตรวจสอบโดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการประชุมอธิการและ

ผู้อ านวยการ 

3. การก าหนดยุทธศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

4. การปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 
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 ส าหรับการศึกษาแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 11 แนวคิด ดังนี้ 

1.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) (22 ส.ค.2558) 

 ตอนที่3สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 มาตรา ๕๑ เสรีภาพในทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง 
 มาตรา๕๒บุคคลย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลายอย่างทั่วถึง
เพ่ือพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคลตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ยากไร้หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน 
 

2. ทิศทางการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต 

2.1 วิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต 

2.2 เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต 

2.3 มิติต่างๆ ของการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต 

 2.3.1 วิสัยทัศน์ฝ่ายจิต 

 2.3.2 การจัดการศึกษาเชิงอ้าแขนรับ 

 2.3.3 วิธีการของการรับสภาพเช่นเดียวกัน 

 2.3.4 นวัตกรรมใหม่ๆ และความคิดริเริ่ม 

 2.4.5 ผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 

 2.3.6 ผู้ร่วมงานและการมีเครือข่าย 

 2.3.7 เคารพต่อชุมชนของชีวิต (Community of Life) 

 2.3.8 แสวงหาความเป็นเลิศ 

3.มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา: คุรุสภา 

 คุรุสภา (2556) ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 3 ด้าน คือ  

 3.1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  

          3.1.1 มาตรฐานความรู้ 

          3.1.2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

     3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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3.3 มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
3.3.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
3.3.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3.3.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3.3.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
3.3.5 จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

4.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

 4.1 ความมุ่งหมายและหลักการ 

 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้    

อย่างมีความสุข 

 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง    

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก

รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 

  (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  

  (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

   4.2 แนวการจัดการศึกษา 

 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน        

โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย

ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้ เรียนรู้อาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนแ ละ          

แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 

ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 

   4.3 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาส

แรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้       

ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

5. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 

 เป้าหมาย คือ ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นหลัก

สาม ประการ คือ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 

2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ คาดหวังว่าจะส่งผลให้คนไทยยุคใหม่ 

1. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. มีจิตสาธารณะมีระเบียบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
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4. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อ

สิทธิ์ขายเสียง และสามารถก้าวทันโลก 

 

6. (ร่าง)การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ4(พ.ศ.2559-2563) 

 กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบ 4(พ.ศ.2559 – 

2564) ฉบับประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 มีดังนี ้

1. ด้านคุณภาพศิษย์    5. ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ด้านคุณภาพครู    6.ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 7. ด้านมาตรการส่งเสริม 
4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 

 

7. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (TQA) 

แนวทางของ TQA ค านึงถึงความยืดหยุ่นในการด าเนินการที่สอดคล้องและต่อเนื่องกันขององค์กร 

ทั้ง 7 หมวดด าเนินการได้แก่  

หมวด 1 การน าองค์กร: ที่มุ่งเน้นไปถึงความเข้าใจของผู้น าองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นเลิศในการบริหาร

จัดการองค์กร ซึ่งต้องเข้าใจวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร รวมทั้งการสื่อสารความเข้าใจให้มีการร่วมมือ

ของทุกคนในองค์กร รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์: หมายถึง การจัดท ากลยุทธ์เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรและก าหนด

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ตลอดจนการถ่ายทอดกลยุทธ์นั้นไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด: องค์กรต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าและความต้องการของ

ลูกค้าอย่างถ่องแท้ ตอบสนองได้อย่างพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดี 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้: เป็นกระบวนการวัดผลการด าเนินงานและ

ทบทวนการด าเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการสารสนเทศ ความพร้อมใช้และเพียงพอในการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในองค์กร 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร: บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรส าคัญที่องค์กรต้องรักษาและเพ่ิมคุณค่า 

การพัฒนาบุคลากร  

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ: คือความเข้าใจในการจัดการและออกแบบระบบงานเพ่ือให้เกิด

ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ ตลอดจนต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
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ท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ยังคงมาตรฐานของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร

อย่างยั่งยืน 

หมวด 7 ผลลัพธ์:  คือผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานด้านผลผลิต ด้านการมุ่งเน้น

ลูกค้า ด้านการเงินและตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสิทธิผลกระบวนการ และด้านการน าองค์กร 

 

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) 

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals, SDGs) ใน 3 มิติ (Dimensions) คือ เศรษฐกิจที่ยั่งยืน สังคมที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งนี้   

ทั้ง 3 มิติต้องมีความเชื่อมโยงและพัฒนาไปในเป็นทิศทางเดียวกัน  

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ 17 เป้าหมาย และเร่ง

ด าเนินการให้บรรลุผลภายใน 15 ปี นับจากเดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1   ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 

        เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และ

ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

           เป้าหมายที่ 3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

ในทุกช่วงอายุ 

          เป้าหมายที่ 4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 

          เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

    เป้าหมายที่ 6 ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพ

พร้อมใช้ส าหรับทุกคน 

           เป้าหมายที่ 7 ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อ

ของตน 

           เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริม

ศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

           เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

          เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
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         เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ        

การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

          เป้าหมายที่ 12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

          เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

         เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

          เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการ

ป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และ

หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

          เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง

ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่

ยอมรับในทุกระดับ 

         เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็น

หุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

9. คุณค่าพระวรสาร  

จากการศึกษามิติต่างๆ ของการจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ต คุณค่าพระวรสารที่สอดคล้อง

กับแนวทางมงฟอร์ตที่ควรได้รับการหล่อหลอมในบุคคลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคน ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

1. ความเชื่อศรัทธา (faith)       7. ความรัก (love) 

2. ความจริง (truth)        8. ความเมตตา (compassion) 

3. ความเคารพ / ศักดิ์ศรี (respect / dignity)     9. การรับใช้ (service)   

4. ความสุภาพถ่อมตน (humility)      10. ความยุติธรรม (justice)  

5. ความซื่อตรง (honesty)      11. สันติ/การคืนดี(peace / reconciliation) 

6. ความเรียบง่าย/ความพอเพียง (simplicity / sufficiency) 12. การใหอ้ภัย (forgiveness) 

10. ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล               

แห่งประเทศไทย 

รูปแบบในการนิเทศภายในโรงเรียนที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย  
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1. จุดประสงค์การนิเทศภายในโรงเรียน  ควรมุ่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้
ของครูเพ่ือไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

2. เนื้อหาสาระในการนิเทศภายในโรงเรียนที่ส าคัญประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

3. โครงสร้างการบริหารการนิเทศ ควรประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการ หัวหน้างาน
หลักสูตรและการนิเทศ หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูที่มีความรู้ ความช านาญอย่างแท้จริง และได้รับ
การพัฒนา อบรมอย่างสม่ าเสมอ และได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียนให้เป็นผู้นิเทศ 

4. วิธีการนิเทศภายในโรงเรียนควรมีหลายวิธี ควรเป็นไปอย่างหลากหลายตามสภาพปัญหาและ
บริบทที่เกิดข้ึน และควรเป็นไปอย่างกัลยาณมิตรโดยใช้ระบบการสอนงานหรือระบบ  พ่ีเลี้ยงเป็นหลักไม่ควร
เป็นการนิเทศแบบตรวจสอบ กระบวนการควรเกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิฯ และโรงเรียนในการก าหนด
แนวด าเนินการร่วมกัน ควรด าเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1) การศึกษาสภาพความจ าเป็นของโรงเรียนและความต้องการในการนิเทศของครู   
2) การวางแผนและการก าหนดแนวปฏิบัติการนิเทศ   
3) การสร้างเครื่องมือและวิธีการในการนิเทศ   
4) การปฏิบัติการนิเทศ   
5) การประเมินผลการนิเทศและการปรับปรุงการนิเทศ 

 

11. แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที2่1 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่21จะประกอบไปด้วย

แนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญทั้งการ“ซ่อม”และการ“สร้าง”ควบคู่กันไป 

ซ่อม 
1. ปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพครูประจ าการ 

2. ปฏิรูปการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ปฏิรูประบบการประเมินเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

4. ปฏิรูปเชิงโครงสร้างและบริหารการเปลี่ยนแปลงตลอดจนปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 

สร้าง 

5. สร้างสังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong 
Learning) และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพ่ือสร้าง
มนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่เน้นแต่วิชาการ 
 
 ดังนั้น สามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคัญส าหรับการท าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย ดังตารางต่อไปนี้ 
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1. ฟื้นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลตุามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต         

1.1พัฒนาผู้เรียนในการแสวงหาสจัธรรมของชีวิต (ตามคณุค่าพระวรสาร)มีวิริยะ 

อุตสาหะรับผดิชอบต่อสังคม อยู่ในชุมชนการศึกษาและช่วยเหลือสงัคม 
        

1.2 พัฒนาผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ เข้าใจและปฏิบัติตาม

ค่านิยมในแนวมงฟอร์ต 
        

1.3 จัดการศึกษาโดยเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การหล่อหลอมบุคคลและเปดิ

โอกาสทางการศึกษาส าหรบัทุกคน ส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ 
        

1.4 เสริมสร้างผูร้่วมงานและเสริมพลังเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในแนวมงฟอร์ต         

1.5 เคารพต่อชุมชนของชีวิต         

2. ยกระดับคณุภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มมีาตรฐานสากล         

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล         

2.2 จัดการเรยีนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล         

2.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมให้ผูเ้รียนมีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมิติ

ต่างๆ 
        

2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผลและความโดดเด่นเฉพาะของสถานศึกษาเพื่อรองรับ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        

2.5 พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเรียนรูยุ้ค Digital Age         

2.6 จัดการเรยีนการสอนและพัฒนาผู้เรยีนตามการเรียนรู้แบบBBL(Brain-based 

Learning) 
        

3. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธฯิให้มีประสิทธิภาพ  

ตามหลักธรรมาภิบาล 
        

3.1 พัฒนาภราดาให้มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน         

3.2 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรยีนสู่ความเป็นเลิศ         

3.3 พัฒนาระบบบริหารมูลนิธฯิใหส้ามารถก ากับ ติดตามและพัฒนาโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯอย่างมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผล 
        

ประเด็นที่น ามาจดัท า 

ยุทธศาสตร ์

แนวคิดการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา 
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4.เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรยีนในเครือมูลนิธิฯใหเ้ป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
        

4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์         

4.2 พัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหนง่และการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร ระดับโรงเรียน         

4.3 ออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากร         

4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ         

4.5 จัดท าแผนการบริหารความเสีย่งของทรัพยากรมนุษย ์         

5.เสริมสรา้งและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        

5.1 เสริมสร้างขีดความสามารถการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศกึษาระหว่าง

โรงเรียนในเครือฯโดยผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 
        

5.2 ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ         

แนวคิดการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา 

 ประเด็นที่น ามาจดัท า 

ยุทธศาสตร ์

17 
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ส่วนที่ 2 

การบริหารจัดการของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

2.1 ประวัติ ปรัชญา และเป้าหมายของมูลนิธิฯ 

 นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (พ.ศ.2216-2259) เป็นพระสงฆ์ธรรมทูตชาวฝรั่งเศสผู้ประกาศ  ข่าวดีของพระคริสตเจ้าในแถบตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส เริ่มงาน

ด้านการศึกษาให้กับเยาวชน ในปี พ.ศ.2257 ปรารถนาให้มีผู้สืบทอดเจตนารมณ์ โดยการก่อตั้งคณะนักบวช 3 คณะคือ พระสงฆ์ธรรมทูต      คณะพระนางมารีย์ (The 

Company of Mary) ภคินีคณะธิดาแห่งปรีชาญาณ (The Daughters of Wisdom) และภราดาคณะเซนต์คาเบรียล (Brothers of St. Gabriel) หลังจากที่ท่านมรณภาพแล้ว 

บาทหลวงคาเบรียล เดแอ (Gabriel Deshayes) ได้ส่งเสริมการเป็นภราดามากขึ้น เพ่ือการสอนเรียน    ตามความต้องการของสังคมสมัยนั้น ท าให้มีจ านวนภราดาเพ่ิมขึ้น และ

เนื่องจากลักษณะของงานต่างออกไปจากเดิม ท่านจึงด าเนินการให้แยกคณะภราดาออกจากคณะพระสงฆ์ หลังจากท่านสิ้นใจ ในปี พ.ศ.2385 ภราดาจึงแยกตัวเป็นคณะใหม่

ภายใต้ชื่อคณะภราดาแห่งพระจิต ต่อมาได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ     ให้ใช้ชื่อ “ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล” 

 คุณพ่อเอมิล กอลมเบต์ เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญและผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เชิญภราดาคณะเซนต์คาเบรียลให้มาท าหน้าที่บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญแทนท่าน 

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลจึงได้ส่งภราดา 5 ท่านแรกให้เข้ามาท างานในประเทศไทย ประกอบด้วย ภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ (อธิการ) ภราดาอาแบล ภราดาคาเบรียล เฟอราตี 

และภราดาฮีแลร์ ทั้ง 4 ท่านเป็นชาวฝรั่งเศส และภราดาชาวแคนาดาอีก 1 ท่านคือ ภราดา โอกุส ภราดาทั้ง 5 ท่านไดเ้ดินทางมาถึงเมืองไทยในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2444 และ

ได้เริ่มบริหารโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ 

 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2496 โดยมีส านักงานใหญ่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ เลขที่ 141 ถนนสาธร 

อ าเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯเริ่มแรก คือ เพ่ือด าเนินการอุปการะ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมโรงเรียนที่คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ก่อตั้งไว้แล้ว และส่งเสริมโรงเรียนที่จะตั้งข้ึนใหม่ เพ่ือความก้าวหน้าในการศึกษาแห่งประเทศไทย รวมถึงให้การศึกษาแก่เด็กก าพร้าและการฝึกหัดครูฯ  
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 ปัจจุบัน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอยแสงเงิน(ทองหล่อ 25) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ขึ้นใหม่ในทุกรอบ 3 ปี ตามวาระของอธิการเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย 

 ปัจจุบันสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมี จ านวน 17 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงเรียนอัสสัมชัญ 
2. โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
3. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
4. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
5. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
6. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 
7. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
8. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 
9. โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 
10. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
11. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
12. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
13. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
14. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
15. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
16. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
17. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
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 โดยมีปรัชญา และเป้าหมายการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 ปรัชญา 

 1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 

 2.มนุษย์ทุกคนต้องท างาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ดังคติพจน์ที่ว่า LABOR OMNIA VINCIT 

 

 เป้าหมาย 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ ภายใต้บรรยากาศของเสถียรภาพและความรัก 

 2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบประชาธิปไตย รู้รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของชาติ 

 3. เน้นความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีทักษะมีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มี

ระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคนมีทัศนะกว้างไกล รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์ 

 4. เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน และการผนึกก าลังความดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยการ ศึกษาและเข้าใจ

อารยธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอื่น เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์ 

 

2.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิฯ 

 1. อุปการะ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมโรงเรียนที่คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยก่อตั้งไว้แล้ว และจัดด าเนินการและส่งเสริมโรงเรียนที่จะ ตั้งขึ้นใหม่ เพ่ือ

ความก้าวหน้าในการศึกษา 

 2. ให้การศึกษาของเด็กก าพร้าและการฝึกหัดครู โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน 

 3. เพ่ือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 4. ไม่ด าเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 
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2.3 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 โครงสร้างการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นโครงสร้างการบริหารงานของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและมูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีแผนภูมิดังนี้  
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- ยุวลัยเซนตห์ลุยส ์  

  แมรี่ 

- บ้านนักศึกษา 

  เซนต์คาเบรียล 

- บ้านนวกมงฟอร์ต 

- งานส่งเสริมกระแส 

2.3 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

มูลนธิิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

สมาพันธส์มาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ * 

- งานนโยบายและแผน 

- งานธุรการ 

- งานทะเบียน 

- งานทรัพยากรมนุษย ์

- ศูนย์พัฒนาบุคลากร 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานงบประมาณ 

- งานกองทุน 

- งานทรัพย์สิน 

- งานลิขสิทธ์ิ 

- งานแผนแม่บทอาคาร 

   สถานท่ี 

- งานส านักงานฯ 

- งานพัฒนาการศึกษา 

- งานมาตรฐานคณุภาพ 

   การศึกษา 

- งานการเรียนการสอน 

   ภาษาต่างประเทศ 

 

- งานสังคมสงเคราะห์ใน 

   และนอกประเทศ 

- งานเสริมสร้างความ 

   ยุติธรรมและสันต ิ

- งานเสริมสร้างบูรณภาพ 

   ของสิ่งสร้าง 

- งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

- งานอภิบาล 

- งานเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต 

- งานสารสนเทศ  

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานสื่อมวลชน 

- งานวิทยบริการ 

- งานกิจกรรมบุคลากร 

- งานกิจกรรมมลูนิธิฯ 

- งานนันทนาการ 

     และกีฬา 

สถาบันในเครือมูลนิธิฯ 

ประธานมูลนิธิฯ 

ส านักงานบริหาร

มูลนธิิฯ 

ฝ่ายการเงินและ

ทรัพย์สิน 

ฝ่ายยุติธรรมและสันติ 

และบูรณภาพของสิ่งสร้าง 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ฝ่ายกิจกรรมและ

นันทนาการ 

สมาพันธส์มาคมศิษย์เก่าฯ 

ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายฝึกอบรมและ

ส่งเสริมกระแสเรียก 14 

* เป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ 
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- งานบริหารแผนกฯ 
- งานกีฬา 
- งานดนตร ี
- งานลูกเสือ-เนตรนาร ี
- งานนักศึกษาวิชาทหาร 
-…………......………. 
-............................ 
-............................. 
 
 

ผู้จัดการ 

 2.4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (แบบ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
            
 
 
       
               
 
       

- งานบริหารแผนกฯ 
- งานการเงิน 
- งานบัญชีและ 
  งบประมาณ 
- งานจัดซื้อ 
-…………………. 
- …………………. 
 

- งานบริหารแผนกฯ 
- งานระดับชั้น 
- งานระเบียบวินัย 
   ผู้เรียน 
- …………………. 
- …………………. 
-…………………. 
-………........…… 

- งานบริหารแผนกฯ 
- งานสารบรรณ 
- งานทะเบียนและสถิต ิ
- งานประชาสัมพันธ์ 
- ............................ 
- ............................. 
 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิ ฯ 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 15 

- งานบริหารฝ่ายฯ 
- งานหลักสูตร 
- งานกลุ่มสาระการ 
  เรียนรู ้
- งานการเรียนการสอน 
- งานวัดและประเมินผล 
- งานนิเทศการสอน 
- งานแนะแนว 
- …………………. 
- ........................... 
 

- งานบริหารฝ่ายฯ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานโภชนาการ 
- งานอนามัย 
- งานยานพาหนะ 
- …………………. 
- …………………. 
- …………………. 
-…………………. 
 

- งานบริหารส านักฯ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานอภิบาล 
- งานทรัพยากรมนุษย ์
- …………………. 
- …………………. 
-…………………. 
 
 
 
 

แผนกกิจกรรม แผนกการเงิน แผนกปกครอง 

ฝ่ายกิจการผู้เรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

แผนกธุรการ 

 

ผู้รับใบอนุญาต/มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ฝ่ายวิชาการ 
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- งานบริหารฝ่ายฯ 
- งานกีฬา 
- งานดนตร ี
- งานลูกเสือ-เนตรนาร ี
- งานนักศึกษาวิชาทหาร 
-……………......……. 
-……………......……. 
-............................ 
 
 

 2.4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (แบบ 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
            
 
 
       
               

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้อ านวยการ 

ผู้รับใบอนุญาต/มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิ ฯ 

16 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

ผู้จัดการ 

- งานบริหารฝ่ายฯ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานโภชนาการ 
- งานอนามัย 
- งานยานพาหนะ 
- …………………. 
- …………………. 
- …………………. 
 
 
 

- งานบริหารฝ่ายฯ 
- งานสารบรรณ 
- งานทะเบียนและสถิต ิ
- งานประชาสัมพันธ์ 
-…………….......……. 
- ............................ 
-............................. 

 
 

- งานบริหารฝ่ายฯ 
- งานหลักสูตร 
- งานกลุ่มสาระการ 
  เรียนรู ้
- งานการเรียนการสอน 
- งานวัดและประเมินผล 
- งานนิเทศการสอน 
- งานแนะแนว 
- …………………. 
- …………………. 
-.............................. 

- งานบริหารฝ่ายฯ 
- งานระดับชั้น 
- งานระเบียบวินัย 
  ผู้เรียน 
- …………………. 
-…………………. 
-…………………. 
 

- งานบริหารฝ่ายฯ 
- งานการเงิน 
- งานบัญชีและ 
  งบประมาณ 
- งานจัดซื้อ  
-…………………. 
- ………………… 
-…………………. 
- .................... 
 

- งานบริหารส านักฯ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานอภิบาลโรงเรียน 
- งานทรัพยากรมนุษย ์
-............................... 
- ……………........……. 
- .............................. 
 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักผู้อ านวยการ 

 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรม 
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2.5 การประเมินภาพรวมการน าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ.2553-2558 สู่การปฏิบัติ 

จากการส ารวจความคิดเห็นต่อการน าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2553-2558 สู่การปฏิบัติของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สรุปผลความคิดเห็นได้ตามตารางดังนี้ 

ตารางความคิดเห็นต่อการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2553-2558สู่การปฏิบัติ 

ด้าน เฉลี่ย 
จัดล าดับ 

รายข้อ ด้าน 
ขั้นเตรียมความพร้อม 

 
 

3 

1.1 ความรู้ความเข้าใจในสาระยุทธศาสตร์ 3.77 2 
1.2 ความพร้อมของมูลนิธิฯ/ฝ่ายต่างๆของมูลนิธิฯ 3.15 5 
1.3 ความพร้อมของโรงเรียน 4.00 1 
1.4 กลไกตามโครงสร้างการบริหารยุทธศาสตร์ 3.62 3 
1.5 ระบบและกลไกการประสานงาน 3.23 4 

เฉลี่ย 3.55 ดี 

กระบวนการปฏิบัติ   
 

2 
2.1 กระบวนการจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

3.77 1 

2.2 กระบวนการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 3.69 2 
เฉลี่ย 3.73 ดี 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลประโยชนท์ี่เกิดเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

  
 

1 

3.1 ผู้เรียน 3.92 1 
3.2 คร ู 3.85 3 
3.3 โรงเรียน 3.92 1 

3.4 บุคคล/ชุมชน 3.85 3 
3.5 สังคมและสิ่งแวดล้อม 3.85 3 

เฉลี่ย 3.88 ดี 
เฉลี่ยรวม 3.72 ดี  

จากผลส ารวจความคิดเห็นของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ต่อการน าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะ  

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553-2558สู่การปฏิบัติ พบว่า ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลประโยชน์ที่

เกิดเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในล าดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.88 ระดับคุณภาพ ดี ด้านกระบวนการปฏิบัติอยู่ใน
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ล าดับที่ 2มีค่าเฉลี่ย 3.73ระดับคุณภาพ ดี ด้านขั้นเตรียมความพร้อม อยู่ในล าดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 3.55 ระดับ

คุณภาพ ดี และเฉลี่ยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.72 ระดับคุณภาพ ดี 

 

2.6 การวิเคราะห์ SWOT  

 ผลการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือน าข้อมูลจัดท าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ.2559–2564 โดยการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามโรงเรียนในเครือฯทุกโรงเรียน และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) จาก
ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนตามภูมิภาค มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength) 

1. มูลนิธิฯมีต ารากลางภาษาอังกฤษและข้อสอบกลางจากฝ่ายการศึกษาฯ 
2. มูลนิธิฯให้อิสระในการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
3. โครงสร้างการบริหารของมูลนิธิฯชัดเจน 
4. มูลนิธิฯมีแนวทางในการจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
5. มูลนิธิฯมีการกระจายอ านาจ 
6. มูลนิธิฯมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 
7. บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้มีความสามารถและมีประสบการณ์ 
9. มูลนิธิฯมีงบประมาณเพียงพอ 
10. มูลนิธิฯมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและมีระบบ SWIS รองรับ 
11. มูลนิธิฯ มีการช่วยเหลือสังคม (คนยากจน ด้อยโอกาส ผู้พิการ ฯลฯ) สม่ าเสมอ 
12. คณะภราดาที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาของประธานมูลนิธิฯ มีวุฒิการศึกษาสูง 
13. คณะภราดามีความเสียสละไม่แสวงหาผลประโยชน์อุทิศตนเพ่ือการศึกษา/โรงเรียน 
14. บุคลากรฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ 
15. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
16. ผู้เรียนมีความรักความผูกพันต่อสถาบัน และมีเคารพความเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้องและศิษย์เก่า 
 

จุดอ่อน(Weakness) 

1. มูลนิธิฯขาดแผนรองรับสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
2. มูลนิธิฯ ขาดระบบการก ากับและติดตามการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหาร 

ของมูลนิธิฯ  

3. มูลนิธิฯ ขาดระบบการก ากับและติดตาม โรงเรียนที่ไม่ด าเนินการตามนโยบาย ประกาศ  ค าสั่ง   
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และข้อเสนอแนะของมูลนิธิฯ 

4. มูลนิธิฯขาดการเตรียมคณะภราดาและฆราวาสให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

5. มูลนิธิฯขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น นิเทศ หลักสูตร การเงิน เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาฯลฯ 

6. มูลนิธิฯขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของโรงเรียนในเครือฯ 
7. ปัญหาหนี้สินครูส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
8. บางโรงเรียนบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่เป็นระบบ และไม่ชัดเจน  
9. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินขาดการนิเทศติดตามการใช้เงินตามงบประมาณที่

อนุมัต ิ
10. กรรมการบริหารโรงเรียน ครูและผู้ปกครองแต่ละโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯไม่รู้โครงสร้างการ

บริหารของมูลนิธิฯ และไม่รู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิฯ 
11. บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯได้รับเงินเดือนน้อยกว่าโรงเรียนของรัฐบาล 
12. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนบางโรงเรียนต่ าเมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชนและรัฐบาลใน 

ระดับแนวหน้า   

13. ผู้เรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีทักษะกระบวนการคิดน้อย 
14. โรงเรียนใช้เงินผิดประเภทและไม่เป็นไปตามที่แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัต ิ
15. การแลกเปลี่ยนนวัตกรรม วิจัย และองค์ความรู้ในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในมูลนิธิฯยังมี

น้อย 
16. ขาดระบบการส่งมอบงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและผู้ร่วมบริหาร 
17. การตกลงระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ยังไม่ท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
18. บางโรงเรียนให้ความใส่ใจในเรื่องผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียนระดับมูลนิธิฯระดับชาติน้อย 
 

โอกาส  (Opportunity) 

1. ศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม และผู้ปกครองในเครือมูลนิธิฯ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 

2. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
3. ประชาคมอาเซียนท าให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯสามารถรับผู้เรียนและครูจากภูมิภาคอาเซียน 
4. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีเครือข่ายทางสังคมและเปิดโอกาสให้สังคมชุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการ  สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูกับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าให้การสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

5. สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและเศรษฐกิจฐานความรู้ 
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6. การประกันคุณภาพการศึกษาท าให้โรงเรียนต้องพยายามมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

7. ภาพลักษณ์ของโรงเรียนในเครือฯสังคมมองว่าปราศจากสิ่งเสพติดผู้เรียนมีระเบียบวินัยและ 
คุณธรรมจริยธรรม 

8. สังคมเชื่อม่ันและยอมรับในคุณภาพการจัดศึกษาของโรงเรียนในมูลนิธิฯ 
9. โรงเรียนเป็นนิติบุคคลเช่น สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสะท้อน หรือ 

เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ฯลฯ 

10. การน าระบบการบริหารจัดการ TQA มาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือระบบการบริหารที่
มีความเป็นเลิศ 

 
อุปสรรค (Threat) 

1. สภาพสังคม สภาพแวดล้อม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  
และพฤติกรรมของผู้เรียน 

2. โรงเรียนคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึนและมีการแข่งขันทางการศึกษามากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. สภาพเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลท าให้ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง   
4. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง โรงเรียน

มาตรฐานสากลของรัฐโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น 
5. ความไม่เท่าเทียมกันของครูรัฐบาลกับครูโรงเรียนเอกชนเช่นสวัสดิการรักษาพยาบาล วิทยฐานะ

ของครูเอกชนฯลฯ 
6. อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง 
7. กฎหมายและระเบียบของทางราชการควบคุมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนมีมากและ

เข้มงวดยิ่งขึ้นเช่นเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้ามาก ากับ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบ การลงโทษ
ผู้เรียนกฎหมายสิทธิเด็กกฎหมายภาษีเงินได้ ภาษีโรงเรือน กฎหมายการจ้างงานคนพิการระเบียบการบรรจุ
ครูต่างชาติ ฯลฯ 

8. นโยบายการรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 
9. นโยบายการรับครูของโรงเรียนรัฐบาลมีการเปิดรับสมัครครูตลอดปีการศึกษา 
10. มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารด้านลบกับมูลนิธิฯโรงเรียน คณะภราดา ครู และผู้เรียน 

 

ความคาดหวัง 

1. ให้ผู้ปกครองและศิษย์เก่าที่มีความรู้และความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียน  
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2. ควรให้ครูมีความรู้ในต ารากลางภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อสามารถสอนผู้เรียนให้เข้าใจ และควรมีการ
ตรวจสอบครูผู้สอนว่าเข้าใจต ารากลางของมูลนิธิ  

3. ผู้อ านวยการควรส่งมอบงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้อ านวยการและควรด าเนินการตามแผน 
ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยผู้อ านวยการท่านใหม่พึงสานต่องานของ

ผู้อ านวยการท่านเดิมให้เกิดความต่อเนื่อง 

4. โรงเรียนขาดแนวทางการส่งมอบงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้ร่วมบริหาร 
5. มูลนิธิฯ มีระบบสารสนเทศของมูลนิธิฯ ให้ครอบคลุมทุกด้านและใช้ฐานข้อมูลในการบริหารงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. มูลนิธิฯมีนวัตกรรมและงานวิจัยที่สร้างสรรค์และน ามาพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
7. ส านักงานบริหารมูลนิธิฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับระบบของโรงเรียน 
8. โรงเรียนในเครือฯ ควรมีอัตลักษณ์ของผู้เรียนเหมือนกัน 
9. ควรมีบุคลากรหลักในการด าเนินงานในส านักงานบริหารมูลนิธิฯ 
10. มูลนิธิฯ ควรมีนโยบายเรื่องเงินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษ  ระเบียบวินัย และจริยธรรม  
12. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนของมูลนิธิฯ 
13. รักษาระดับคุณภาพของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวิทยาการใหม่ๆ  

ตลอดเวลา  

14. รัฐบาลต้องสนับสนุนโรงเรียนเอกชนมากกว่านี้ ทั้งด้านเงินอุดหนุนและสวัสดิการครู 
15. คณะกรรมการทั้ง 7 ฝ่ายของมูลนิธิฯ มีแผนงานหรือโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของทุกโรงเรียนในเครือฯ 

 

16. มูลนิธิฯ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียนมากกว่าการพัฒนาอาคารสถานที่และการ 
ก่อสร้าง  

17. โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับงานทรัพยากรมนุษย์หรืองานบุคคล 
18. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนและครูมีความสุขกับการเรียนการสอน  
19. เน้นวิชาการ 
20. เป็นองค์กรที่ชี้น าสังคมได้อย่างเข้มแข็ง  
21. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
22. มูลนิธิฯ ควรท างานในเชิงรุกมากข้ึน สามารถเชิญบุคคลที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในด้าน 

ต่างๆ เข้ามาท างานในมูลนิธิฯ และพัฒนามูลนิธิให้เป็นองค์กรแนวหน้าของประเทศไทย  

23. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม สันติและสิ่งแวดล้อม 
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ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต 
2. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯได้การรับรอง TQC หรือ TQA  
3. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการค้นหาและค้นพบศักยภาพของ

ผู้เรียนในทุกมิติ 
4. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีหลักสูตรที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ 
6. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ 
7. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และพร้อมรับ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือน ามาพัฒนางาน  

8. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สร้างค่านิยมท่ีเหมาะสม ปลูกฝังความซื่อสัตย์ ความเสียสละ และการ
ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

9. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ มีทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม  
รู้จักรับฟัง และน าสิ่งดีงามมาปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  

10. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม และการศึกษาเพ่ือชีวิต  
11. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติ   
12. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
13. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางปัญญาและคุณธรรม  
14. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  
15. ผู้เรียนมีความรู้และเป็นเลิศทางวิชาการ ค้นหาความจริงและความดีงาม 
16. ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาเชาวน์ปัญญาจนแตกฉานและเกิดวิจารณญาณ  

รู้จักวิเคราะห์และประเมินค่า
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ส่วนที่ 3  

แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564 

3.1 วิสัยทัศน์ 

 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนในเครือ 

มูลนิธิฯ ให้มีมาตรฐานสากล  มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา อยู่ร่วมและรับใช้สังคมตาม 

ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

 

3.2 พันธกิจ 

1.  ส่งเสริมให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
2.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมาตรฐานสากล 
3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4.  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
 

3.3 คุณค่าหลัก 

1. ยึดมั่นในสัจธรรม(ตามคุณค่าพระวรสาร) 

2. มีวิริยะ อุตสาหะ 

3. รับผิดชอบต่อสังคม 

 

3.4 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย / ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมาตรฐานสากล 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เพ่ือพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ          

เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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เป้าหมาย 

1. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนว        
มงฟอร์ต 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและ            

มีความผูกพันกับองค์กร 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือยกระดับ    

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. จ านวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตในระดับดีมากขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมาตรฐานสากล 
3. ร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯระดับ ป.6 ม.3 และม.6 มีผลการสอบระดับชาติสูง

กว่าค่าT–Score  40  
4. จ านวนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีระบบการบริหารตามเกณฑ์ของTQA  
5. จ านวนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ   

เป็นระบบ 
6. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรระดับดีขึ้นไปและสอดคล้องกับผลลัพธ์ขององค์กร 
7. ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพตามคุรุสภาระดับดีขึ้นไป 
8. จ านวนเครือข่ายความส าเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายและลักษณะความร่วมมือด้าน

เทคโนโลยี  นวัตกรรมองค์ความรู้  และอ่ืนๆ กับทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพตาม 

           หลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและ         

มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟืน้ฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

จุดมุ่งหมาย    

มุ่งฟ้ืนฟูและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   

ให้ผู้เรียน ผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รู้ เข้าใจและปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษา  

ในแนวมงฟอร์ต มีเครือข่ายความร่วมมือ การจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมที่ปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนา     

ให้เคารพต่อชุมชนของชีวิตตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม 

2. ร้อยละของผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามค่านิยมในแนว            

มงฟอร์ต 

3. จ านวนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต      

ในระดับดีมากข้ึนไป 

4. จ านวนเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในแนวมงฟอร์ตและบทบาทการมีส่วนร่วม 

5. จ านวนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่มีกระบวนการเคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตามคุณค่าพระวรสาร)มีวิริยะ 

อุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ เข้าใจและปฏิบัติตาม

ค่านิยมในแนวมงฟอร์ต 

กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิ

เด็ก ความยุติธรรม และสันติ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างผู้ร่วมงานและเสริมพลังเครือข่ายเพ่ือจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

กลยุทธ์ที่ 1.5 เคารพต่อชุมชนของชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมาตรฐานสากล 

จุดมุ่งหมาย 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้วยการ

ยกระดับคุณภาพ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระบบการวัดประเมินผล สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม 

งานวิจัย และครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีจิตสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  มีความรอบรู้ในทักษะการเรียนรู้ของ

ศตวรรษท่ี 21 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมาตรฐานสากล (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ า
หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์) 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับ ป.6 ม.3 และ ม. 6 มีผลการสอบระดับชาติสูงกว่าค่า T-Score 40 
3. ร้อยละของผู้เรียน ได้บ าเพ็ญประโยชน์ตามความถนัดของตนเอง 
4. จ านวนโรงเรียนที่พัฒนาความโดดเด่นเฉพาะ 
5. จ านวนโรงเรียนที่การพัฒนาการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning) 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมิติ

ต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผล และความโดดเด่นเฉพาะของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเรียนรู้ยุค Digital Age 

กลยุทธ์ที่ 2.6 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตามการเรียนรู้แบบBBL (Brain-based 

Learning) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพ ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมาย 



29 

 

มุ่งพัฒนา ผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้มี
วิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลกและสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. จ านวนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ บริหารจัดการด้วยหลักการธรรมาภิบาล 10 ประการ 

2. จ านวนโรงเรียนฯ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (English Medium) 

3. จ านวนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของTQA 

4. จ านวนโรงเรียนฯ ที่ได้รับรางวัล TQC หรือ TQA 

5. จ านวนโรงเรียนฯ ที่ได้รับการก ากับติดตามจากฝ่ายต่างๆ ของมูลนิธิฯ ตามแผนงานของฝ่ายฯ 

6. ร้อยละของบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (English 

Medium) 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาภราดาและครูให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมี

มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารมูลนิธิฯให้สามารถก ากับ ติดตามและพัฒนาโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมาย 

มุ่งส่งเสริม และพัฒนา ภราดา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ มีความรู้ ทักษะ 

ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรัก ความผูกพันที่ดีต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรระดับดีขึ้นไปและสอดคล้องกับผลลัพธ์ขององค์กร 

2. ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดับดีข้ึนไป 

3.  ร้อยละของครู บุคลากรฯ และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกลดลง 

4. จ านวนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพตามคู่มือการบริหารงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
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กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งและการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรระดับโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่4.5 จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของทรัพยากรมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จุดมุ่งหมาย 

มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริม

สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ

โรงเรียนในเครือฯ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. จ านวนเครือข่าย ความส าเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่าย และลักษณะความร่วมมือด้าน 

เทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้และอ่ืนๆกับทุกภาคส่วน 

2. จ านวนองค์ความรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และอ่ืนๆ  
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้  

นวัตกรรมเทคโนโลยีและอ่ืนๆที่ได้รับการพัฒนา 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างขีดความสามารถการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน

ในเครือฯโดยผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ 

 
 
3.5 ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับติดตาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ      
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ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ร้อยละของผูเ้รียนมีประสบการณ์ใน
การแสวงหาความจริงและการ
ช่วยเหลือสังคม 

90 91 92 93 94 95 โรงเรียน  

 

ฝ่ายยุตธิรรมและ

สันติและบูรณ

ภาพของสิ่งสร้าง 

2 ร้อยละของผูร้่วมบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา รู้ เข้าใจ และปฏิบตัิ
ตามค่านิยมในแนวมงฟอร์ต 

91 92 93 94 95 96 โรงเรียน  

3 จ านวนโรงเรยีนในเครือมูลนิธิฯ จดั
การศึกษาตามทิศทางการจัด
การศึกษาในแนวมงฟอร์ตในระดับดี
มากขึ้นไป 

10 11 12 13 14 16 โรงเรียน  - ฝ่ายยุติธรรม

และสันติฯ 

 -ฝ่ายการศึกษา 

4 จ านวนเครือข่ายการพัฒนาการศกึษา
ในแนวมงฟอร์ต และบทบาทการมี
ส่วนร่วม 

9 11 12 13 14 16 โรงเรียน  - ฝ่ายยุติธรรม

และสันติฯ 

 -ฝ่ายการศึกษา 

5 จ านวนโรงเรยีนในเครือมูลนิธิฯ ทีม่ี
กระบวนการเคารพต่อชุมชนของชีวิต
ที่มีคุณภาพ 

8 9 10 12 14 16 โรงเรียน  ฝ่ายการศึกษา 
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กลยุทธ์ มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

1.1 พัฒนาผู้เรียน

ในการแสวงหาสัจ

ธรรมของชีวิต

(ตามคุณค่า

พระวรสาร)       

มีวิริยะ อุตสาหะ  

รับผิดชอบต่อสังคม 

1.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความจริง

แ ล ะ ด า เ นิ น ชี วิ ต ต า ม ท่ี ค้ น พ บ  จ า ก

ประสบการณ์/กิจกรรมฝ่ายจิต/ศาสนา 

วัฒนธรรมของสถานศึกษา อาทิ ความ

ไว้วางใจ ความยุติธรรม ความสัมพันธ์ การ

มีส่วนร่วม มีน้ าใจ และการให้อภัย 

      โรงเรียน ฝ่ายยุติธรรม

และสันติและ

บูรณภาพ

ของสิ่งสร้าง 

1.1.2 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์

และยอมรับสภาพใหม่ๆ ของชุมชนทาง

การศึกษา ในเรื่องความยากจน ความ

ยุติธรรม การไม่ละเมิดสิทธิต่างๆ  

      โรงเรียน 

 1.1.3 ให้ผู้เรียนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม       โรงเรียน  

1.2 พัฒนาผู้ร่วม

บริหาร ครู 

บุคลากรทางการ 

ศึกษาให้มีความรู้

เข้าใจ และปฏิบัติ

ตามค่านิยม ใน 

แนวมงฟอร์ต 

1.2.1 พัฒนาผู้ร่วมบริหารให้ซึมซับ        

จิตตารมณ์และค่านิยมต่างๆ ในแนว 

มงฟอร์ต 

      ฝ่ายยุตธิรรม

และสันติและ

บูรณภาพของ

สิ่งสร้าง 

- 

1.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติการ

ร่วมมือ ร่วมงาน และเอื้ออาทรต่อทุกคน 

      โรงเรียน ฝ่ายยุตธิรรม

และสันติและ

บูรณภาพของ

สิ่งสร้าง 
1.2.3 พัฒนาครู ผู้บริหารทุกระดับให้เป็น   

ผู้ชี้แนะและผู้น า ให้ความสนใจส่วนตัวใน

การพัฒนาเชาว์ปัญญา อารมณ์ ศีลธรรม 

การเห็นคุณค่าในตนเองและความ

รับผิดชอบของผู้เรียน 

      โรงเรียน 

1.2.4 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียน

การสอนแบบมีส่วนร่วม 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

1.3 จัดการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ

เคารพศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์

สิทธิมนุษยชน 

สิทธิเด็กความ

1.3.1รับผู้เรียนท่ีมาจากสังคมท่ีด้อยโอกาส 

ทางร่างกาย สังคม และเศรษฐกิจจ านวนไม่

น้อยกว่า 10 คน 

      โรงเรียน ฝ่ายยุตธิรรม

และสันติฯ 

1.3.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน

ท่ีมีความสามารถพิเศษ 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

1.3.3 มีหลักสูตร/วิธีการส่งเสริมการศึกษา

ด้านสิทธิมนุษยชน (สตรี เด็ก คนพิการ) 

      ฝ่ายยุติธรรม

และสันตฯิ 

- 
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ยุติธรรม และสันติ 1.3.4 มีโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความ
ยุติธรรมและสันติ 

      โรงเรียน ฝ่ายยุตธิรรม
และสันติฯ 

1.3.5 มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทักษะ
ทางสมองซีกขวา ในการพัฒนาจินตนาการ 
อารมณ์ และมิติในการสร้างสรรค์ของตนต่อ
ชีวิต 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

 

1.3.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน

โดยผ่านการท าโครงงานหรือโครงการต่างๆ 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

 

1.3.7 พัฒนาทักษะเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน 

ต่อสื่อสารมวลชน เครือข่ายทางสังคมทาง

เทคโนโลยี 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

1.3.8 สร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษา

และโครงการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ

จัดการกับความเครียดและวิกฤติส่วนตัว

ด้วยความอดทน 

      โรงเรียน 

 

ฝ่ายยุติธรรม

และสันติและ

บูรณภาพ

ของสิ่งสร้าง 

1.3.9 สร้างรูปแบบทางการศึกษาส าหรับ

โลกใหม่ ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมในแนวมง

ฟอร์ต 

      ฝ่ายยุตธิรรม

และสันติและ

บูรณภาพของ

สิ่งสร้าง 

- 

1.3.10 จัดท าคู่มือการด าเนินงานและการ
ประเมินการจัดการศึกษาตามทิศทางการ
จัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

      

 1.3.11 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ 
1) ออกแบบหลักสูตรหลักสูตรหรือจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เด็ก ความยุติธรรม และสันติ 
2) พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้
และทักษะด้านการออกแบบหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อน าสู่การ
ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติให้ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม 
และสันติและในโรงเรียนออกไปมีส่วน
ร่วมกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี

      โรงเรียน ฝ่ายยุตธิรรม

และสันติและ

บูรณภาพของ

สิ่งสร้าง 
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ส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดท าโครงการ
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

1.4 เสริมสร้าง

ผู้ร่วมงานและ

เสริมพลัง

เครือข่ายเพื่อจัด

การศึกษาใน

แนวมงฟอร์ต 

1.4.1 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัด

การศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

      โรงเรียน  ฝ่ายยุตธิรรม

และสันติและ

บูรณภาพของ

สิ่งสร้าง 

1.4.2 เสริมพลังเครือข่ายหรือกลุ่มเพื่อนมง

ฟอร์ตให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน

แนวมงฟอร์ต โดยมีการวางแผน น าไป

ปฏิบัติ การตรวจสอบและการประเมินผล 

 

      ฝ่ายกิจกรรม

และ

นันทนาการ 

- 

1.5 เคารพต่อ

ชุมชนของชีวิต 

1.5.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีปลูกฝัง

ผู้เรียนให้เคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต 

      โรงเรียน  ฝ่ายยุตธิรรม

และสันติและ

บูรณภาพของ

สิ่งสร้าง 
1.5.2 พัฒนาวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงการ

เคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิตและการ

ใช้ทรัพยากรของโลกอย่างยั่งยืน 

      โรงเรียน  

1.5.3 ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ท่ียั่งยืนอย่างเป็นระบบ 

1)ทบทวน ปรับปรุง หรือออกแบบหลักสูตร

สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ทัศนคติ ค่านิยม จิตส านึกและพฤติกรรมใน

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การปล่อยของเสียมาท าลายสิ่งแวดล้อม 

รวมท้ังมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการ

แก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

2)พัฒนาครูอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีความรู้

และทักษะด้านการออกแบบหลักสูตรและ

จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อน าสู่การ

ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้

ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้

ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 



35 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ส่ิงแวดล้อม

ทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ท้ังที่บ้านและโรงเรียน  

4)จัดท าแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ พัฒนาสื่อ

การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสร้าง

บรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง

และผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

5)ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยเน้นการ

เรียนรู้มากกว่าการสอน น าศีลธรรมและ

หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาภายในจิตใจ

ผู้เรียนเพื่อลดความต้องการในการบริโภคท่ี

เกินความจ าเป็นและไม่เบียดเบียนความ

สมดุลของระบบนิเวศ  

6)จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้

ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษ

และผลิตภัณฑ์ การใช้สารเคมี การปล่อยน้ า

ท้ิง การท้ิงขยะ และการปล่อยมลพิษอย่าง

ถูกวิธี ความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการ

แก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของชุมชนและ

โลก เพื่อพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัยให้เข้าใจ 

มีทัศนคติ  มีค่านิยม มีจิตส านึกและ

พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7)น าระบบสื่อสารและเทคโนโลยีมาช่วย

ผลิตสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น 

ชุดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เกมส่ิงแวดล้อม 

เพลงเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อม e-Learning 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

8)ปรับการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือวัดท่ี
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หลากหลาย โดยเน้นท่ีการวัดทัศนคติ 

ค่านิยม จิตส านึกและพฤติกรรมเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน 

 1.5.4 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

1)ออกแบบแผนผังของโรงเรียนโดยค านึงถึง

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและจัดบรรยากาศ

ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อม 

2)ก าหนดนโยบายและมาตรการการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  

3)จัดท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการลดการใช้พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม โครงการจัดการและลด

ปริมาณขยะในโรงเรียน โครงการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน บ าบัดและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพ่ืออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม โครงการปลูกป่า โครงการใช้

คาร์บอนต่ าฯลฯ 

4)เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและบ ารุงรักษาอุปกรณ์

ไฟฟ้าและอุปกรณ์ใช้น้ า เพื่อให้ใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟฟ้า และ

ประหยัดน้ า 

5)ลดวงจรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ 

      โรงเรียน  ฝ่ายการศึกษา 

  สิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยของเสียมา

ท าลายสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการ 

3R(Reduce Reuse Recycle) เช่น ลดการ

ใช้กระดาษ ลดการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกและวัสดุย่อยสลายยาก ลด

การใช้โฟม ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ าการ

น าวัสดุและบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ า  

การรีไซเคิล ฯลฯ 

6)ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงาน

หมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือก  
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7)จัดการมลพิษภายในโรงเรียนโดยเน้นการ

ป้องกันควบคู่กับการแก้ปัญหา  

8)เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมจาก

หน่วยงายภายนอกมานิเทศงานประเมิน

การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

9)ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

พิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯ และให้งานมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาเข้าประเมินโรงเรียน 

 1.5.5 พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

1)จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้

ครอบคลุมการบริหารจัดการอาคารเรียน 

อาคารประกอบ โรงอาหาร สนาม บริเวณ

รอบโรงเรียน และบ่อบ าบัดน้ าเสียให้มี

มาตรฐาน โดยใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม

และรั กษา คุณภาพสิ่ ง แ วดล้ อม  และ

มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็น

กรอบในการจัดท าแผน 

2)ออกแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน

โรงเรียนโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกร

เฉพาะทางมาร่วมศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ

และเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การใช้

เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ การจัดการขยะ บ่อ

บ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ 

3)ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของ

มาตรการ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการ

เลือกซ้ือวัสดุครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น

มิตรกั บสิ่ ง แ วดล้ อมมี คุณภาพและ ได้

มาตรฐาน  

      โรงเรียน  ฝ่ายการศึกษา 

 4)เพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอาคาร

สถานท่ีและพื้นท่ีสีเขียวให้สะอาด ร่มรื่น 

สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ให้

มากขึ้น 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

5)เพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอาคาร

สถานท่ีและพื้นท่ีสีเขียว โดยรักษาความ

สมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มี

มาตรฐานสูงขึ้น 

6)เพิ่มประสิทธิภาพการจ าหน่ายอาหารท่ี

สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ และถูก

สุขอนามัย 

7)เพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดน้ าท้ิงและการ

ก าจัดขยะภายในโรงเรียน 

8)ตรวจสอบคุณภาพอาหารสม่ าเสมอและ

พัฒนาโรงอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานโรง

อาหารระดับประเทศและระดับสากล 

9)ตรวจสอบผลการใช้ไฟฟ้า น้ า บ่อบ าบัด

น้ าเสีย และอาคารสถานท่ีให้ได้มาตรฐาน 

10)โรงเรียนให้องค์การที่รับรองมาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินคุณภาพอย่าง

สม่ าเสมอ 

 1.5.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง

เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียน

ออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาสให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน และ

จัดท าโครงการความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 

      โรงเรียน  ฝ่ายการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมาตรฐานสากล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีมาตรฐานสากล  
(เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างนอ้ย 
2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคดิ ผลติ
งานอย่างสร้างสรรค์) 

75 80 82 85 88 90 โรงเรียน 

 

ฝ่ายการศึกษา 

2 ร้อยละของผูเ้รียนระดับ ป.6  ม.3  
และ ม.6  มีผลการสอบระดับชาตสิูง
กว่าค่า T–Score  40 

75 80 82 85 88 90 โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

3 ร้อยละของผูเ้รียน ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ตามความถนดัของตนเอง 

90 91 92 93 94 100 โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

4 จ านวนโรงเรยีนที่พัฒนาความโดดเด่น
เฉพาะ 

10 12 13 14 15 16 โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

5 จ านวนโรงเรยีนที่การพัฒนา 
การเรยีนรู้แบบ BBL 

10 12 13 14 15 16 โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

 

 กลยุทธ์ มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้

มีมาตรฐาน 

สากล 

2.1.1พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 

1)พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน

การประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นท่ียอมรับ

จากสถาบันนานาชาติ 

2)ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัด

เฉพาะทางเป็นท่ีประจักษ์ สามารถแข่งขันใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3)พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ

ท่ีสูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในอัตราสูง 

4)พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนท่ีสามารถถ่าย

โอนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ ในนานาชาติได้ 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

2.1.2 พัฒนาทักษะการสื่อสาร 

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

ในการสื่อสารระดับดีตามมาตรฐานมูลนิธิฯ  

2)พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยใน

การสื่อสารระดับดีตามมาตรฐานชาติ 

 

 

 2.1.3 พัฒนาทักษะความคิด 

1)สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า

โครงงานท่ีเสนอแนวคิดเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ร่วมกับผู้เรียนนานาชาติ 

2)พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเขียนเรียงความชั้นสูง 

      โรงเรียน 

 

ฝ่ายการศึกษา 

2.1.4 พัฒนาทักษะการสร้างผลงาน 

1)ผู้เรียนเลือกเรียนและฝึกวิชาชีพตามความถนัด

และความสนใจ 

2)พัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานการประดิษฐ์ 

สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที

ระดับชาติ และนานาชาติ 

3)พัฒนาผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร น าเสนอ 

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดับ

นานาชาติ 

      โรงเรียน 

 

ฝ่ายการศึกษา 

2.1.5 จัดการแข่งขันกีฬา ดนตรี วิชาการและ

นันทนาการระดับมูลนิธิฯ ส าหรับผู้เรียน 

      ฝ่ายกิจกรรม

และนันทนาการ 

- 

2.2  จัดการเรียน

การสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

2.2.1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 

1) จัดหลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตร

มาตรฐานสากล 

2) จัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนอง

ต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการ

ของผู้เรียน 

3)จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

4)จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น

สื่อในการจัดการเรียนการสอน 5 วิชา ได้แก่ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม

ศึกษาและ Values Education  

5)ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรู้หรือปรับลด

      โรงเรียน 

 

 

ฝ่ายการศึกษา 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

เนื้อหา เพิ่มความเข้มข้นของเน้ือหา จัดกิจกรรม

สู่สาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

6)ใช้ต าราเรียน และสื่อท่ีมีคุณภาพระดับสากล 

7) ใช้ระบบการวัดผลประเมินแบบ

มาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบ

ข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์และ

สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษา

ระดับต่างๆท้ังในและต่างประเทศ 

 

 

 8)พัฒนาระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality 

Classroom System) 

        

2.2.2 ยกระดับคุณภาพครู 

1) พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการ

ประเมินในระดับชาติ 

2)พัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน

การสื่อสาร 

3) ครูใช้ต ารากลางภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ 5 

วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและ Values 

Education เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

4)ตรวจสอบคุณภาพครูผู้สอนต ารากลาง

ภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ 

5)ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการ

เรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและการ

เผยแพร่ผลงานท้ังระบบออนไลน์ (Online) และ

ออฟไลน์ (Offline) 

6)ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน

การจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 

7)ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน

อย่างต่อเนื่อง 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

2.2.3พัฒนาคุณภาพการวิจัย       โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

1)พัฒนาการท าวิจัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

2)ใช้ผลการวิจัยยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

2.3เสริมสร้าง

วัฒนธรรมให้ผู้เรียน

มีจิต 

สาธารณะในการ

บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

สังคมในมิติต่างๆ 

 

2.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้ไปบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

สังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การ

ป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

2.3.2 ปลูกฝังจิตส านึกในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

1) พัฒนาหลักสูตรหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลท่ีถูกต้อง

และเหมาะสม 

2) จัดกิจกรรม / ค่าย เพื่อปลูกจิตส านึกในการใช้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

ผู้อื่น โดยไม่ละเมิดสิทธิบุคคลและกฎหมาย 

 

 

      โรงเรียน 

 

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสาร 

2.4พัฒนาระบบ

การวัดประเมินผล 

และความโดดเด่น

เฉพาะ ของ

สถานศึกษาเพื่อ

รองรับเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

2.4.1 เตรียมความพร้อมในการรับผู้เรียน

ต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน  

1)มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กร/หน่วยงานท่ี

เป็นมาตรฐานสากลในการน าผลการเรียนไป

ศึกษาต่อต่างประเทศ 

2)จัดการเรียนการสอนท่ีใช้ภาษาท่ี 3 ให้ผู้เรียน

เกิดความรู้ ทักษะ  

3) จัดระบบการวัดและประเมินผลท่ีสามารถ

เทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาในระดับ

ต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

2.4.2 พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ 

1) พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะเป็น

เอกลักษณ์ที่เป็นท่ียอมรับของสังคม เช่น 

โรงเรียนสุนทรียภาพ (ดนตรี กีฬา ศิลปะ) 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพัฒนา

อัจฉริยภาพ โรงเรียนพัฒนาผู้น าฯลฯ 

2)เผยแพร่ความโดดเด่นของโรงเรียน 

      โรงเรียน 

 

ฝ่ายการศึกษา 

2.5พัฒนาสื่อ/ 2.5.1 พัฒนาต ารากลางภาษาอังกฤษ        ฝ่ายการศึกษา - 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

เทคโนโลยีเพื่อ

รองรับการเรียนรู้

ยุค Digital Age 

2.5.2 จัดท าข้อสอบกลางต ารากลาง

ภาษาอังกฤษ 

      ฝ่ายการศึกษา - 

2.5.3 พัฒนาครูผู้สอนต ารากลางภาษาอังกฤษ       โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

2.5.4น าต ารากลางภาษาอังกฤษให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องรับรอง 

      ฝ่ายการศึกษา - 

2.5.5 จัดท าบทเรียน e-Learning และ

แบบทดสอบออนไลน์ของต ารากลาง

ภาษาอังกฤษมูลนิธิฯ 

      -ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสือ่สาร  

-ฝ่ายการศกึษา 

- 

2.5.6 จ าหน่ายหนังสือ บทเรียนและแบบทดสอบ

ออนไลน์ 

 

      ฝ่ายการศึกษา - 

2.6จัดการเรียนการ

สอนและ 

พัฒนาผู้เรียนตาม

การเรียนรู้ 

แบบ BBL (Brain-

based Learning) 

2.6.1 จัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อ

ความถนัดของผู้เรียน 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

2.6.2 จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม

อัจฉริยภาพของตน 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

2.6.3จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม

ถนัดหรือสนใจ 

      โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1 จ านวนโรงเรยีนในเครือมูลนิธิฯ บริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ 

8 10 14 14 14 16 ส านักบริหาร
มูลนิธิฯ 

- 

2 จ านวนโรงเรยีนฯ ที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร(English Medium) 

6 8 10 12 14 16 ฝ่ายการศึกษา - 

3 จ านวนโรงเรยีนในเครือมูลนิธิฯบรหิาร
จัดการตามระบบ TQA 

1 2 3 4 5 7 ส านักบริหาร
มูลนิธิฯ 

- 

4 จ านวนโรงเรยีนฯ ที่ได้รับรางวัล TQC 
หรือ TQA 

- 1 2 3 4 5 ส านักบริหาร
มูลนิธิฯ 

- 

5 จ านวนโรงเรยีนฯ ที่ได้รับการก ากบั
ติดตามจากฝา่ยต่างๆ ของมลูนิธิฯ 
ตามแผนงานของฝ่ายฯ 

14 14 14 14 14 16 ส านักบริหาร
มูลนิธิฯ 

- 

6 ร้อยละของบุคลากรของโรงเรียนใน
เครือมลูนิธิฯ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร (English Medium) 

 40 50 60 70 80 โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

 

กลยุทธ์ มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

3.1 พัฒนาภราดา

และครูให้มีความ

เชี่ยวชาญในการ

บริหารจัดการ

การศึกษาอย่างมี

มาตรฐาน 

3.1.1 พัฒนาให้คณะภราดาและคณะครูมี

ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและ

อื่นๆ 

1) จัดให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การศึกษา กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายเกี่ยวกับ

การเงินและทรัพย์สิน และกฎหมายอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

2) รวบรวมความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

 

 

 

 

 

     ส านักบริหาร 

มูลนิธิฯ 

 

- 
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กลยุทธ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

การศึกษาและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเผยแพร่ 

 

 

 3.1.2 มูลนิธิฯเตรียมคณะภราดาให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริหารจัดการ
พร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีตามโครงสร้าง ท้ัง 7 ฝ่าย
ของมูลนิธิฯ 

      ส านักบริหาร 

มูลนิธิฯ 

 

- 

3.2 พัฒนาระบบ

การบริหาร

โรงเรียนสู่ความ

เป็นเลิศ 

3.2.1พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้

ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์TQA 

ประกอบด้วย 

1)การน าองค์กร 

2)การวางแผนกลยุทธ์ 

3)การมุ่งเน้นผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้เรียน 

4)การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 

5) การมุ่งเน้นบุคลากร 

6) การมุ่งเน้นกระบวนการ 

7) ผลลัพธ์ 

      โรงเรียน 

 

-ส านัก 

บริหารมูลนิธิฯ 

-ฝ่ายการศกึษา 

 3.2.2 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนท่ีใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 

1)ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายใน

โรงเรียน 

2)วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของครูและ

ผู้เรียนตามมาตรฐาน CEFR(Common 

European Framework of Reference for 

Languages) หรือเทียบเท่า 

      โรงเรียน  ฝ่ายการศึกษา 

 3.2.3ทบทวนคู่มือการบริหารงานโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯ พ.ศ 2537 และเพิ่มแนวปฏิบัติใน

การส่งมอบงานของผู้บริหาร / ผู้ร่วมบริหาร

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

      ส านักบริหาร 

มูลนิธิฯ 

 

- 

 3.2.4มูลนิธิฯ เตรียมผู้ร่วมบริหารท่ีเป็น

ฆราวาสให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการ

บริหารจัดการ 

      ส านักบริหาร 

มูลนิธิฯ 

- 
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กลยุทธ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

3.3 พัฒนาระบบ

บริหารมูลนิธิฯ ให้

สามารถ ก ากับ 

ติดตามและพัฒนา

โรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล 

3.3.1จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นท่ี

ปรึกษาหน่วยงานของมูลนิธิฯและโรงเรียน 

 

      ทุกฝ่ายใน

มูลนิธิฯและ

โรงเรียน 

- 

3.3.2จัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ

รายงานผลการใช้งบประมาณของโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯ เน้นความคุ้มค่า ตรงตามประเภท

งบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

 

 

      ฝ่ายการเงิน

และ 

ทรัพย์สินฯ 

 

- 

 3.3.3พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม การ

ด าเนินงานตามโครงสร้างมูลนิธิฯ การจัดท า 

แผนงาน โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

1)มูลนิธิฯ ก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการให้

โรงเรียนน าไปสู่การปฏิบัติ 

2)มูลนิธิฯ ก าหนดให้มีการนิเทศ ก ากับ 

ติดตามและรายงานผล 

      ส านักบริหาร 

มูลนิธิฯ 

 

- 

3.3.4จัดอบรม /เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ 

เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิฯ

บทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการ

บริหารของมูลนิธิฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศ

ทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน 

นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best 

Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง 

สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้อง และ

ผู้สนใจ 

      -ส านักบริหาร 

มูลนิธิฯ  

-ฝ่าย

เทคโนโลยี    

สารสนเทศฯ 

และโรงเรียน 

 

- 

3.3.5มูลนิธิฯ พัฒนาเทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศเชื่อมต่อกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

      ฝ่าย

เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

- 

3.3.6เชิญบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญของ

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มาช่วยงานใน

ส่วนกลางของมูลนิธิฯ เช่น ด้านหลักสูตร 

นิเทศ การเงิน วิจัย ฯลฯ 

      ส านักบริหาร 

มูลนิธิฯและ

ฝ่าย 

การศึกษา 

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ก ากับติดตาม 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ร้อยละของบุคลากรมคีวามผูกพัน
ต่อองค์กรระดบัดีขึ้นไปและ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ขององค์กร 

80 90 93 96 98 99 โรงเรียน ส านักบริหาร
มูลนิธิฯ 

2 ร้อยละบคุลากรมีคณุภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพคุรสุภา
ระดับดีขึ้นไป 

85 87 90 95 97 98 โรงเรียน ส านักบริหาร
มูลนิธิฯ 

3 ร้อยละของครู  บุคลากรฯ และ
เจ้าหน้าท่ี ที่ลาออกลดลง 

5 4 3.5 3 2.5 2 โรงเรียน ส านักบริหาร
มูลนิธิฯ 

4 จ านวนโรงเรยีนในเครือมูลนิธิฯ มี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตาม
คู่มือการบรหิารงานโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ 

  10 12 14 16 โรงเรียน ส านักบริหาร
มูลนิธิฯ 

 

กลยุทธ์ มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

4.1 พัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากร

มนุษย์ และ

วัฒนธรรมองค์กร 

4.1.1ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
1)จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้
เป็นไปตามองค์ประกอบของหลักการบริหารงาน
บุคคล อันประกอบด้วย           การสรรหา  
การด ารงรักษา การพัฒนา และการให้พ้นจาก
งาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
4.1.2 จัดท าแผนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้
สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร 
1)พัฒนาวัฒนธรรมองค์การท่ีเหมาะสมกับบริบท

 
 

 

 
 

 

    โรงเรียน  ส านักบริหาร

มูลนิธิฯ 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

ของโรงเรียน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ประกอบด้วย 

(1) ด าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม

องค์การ 

(2) ด าเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายใน

องค์การ 

(3) พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์การ 

(4) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรภายในโรงเรียน 

3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับ

วัฒนธรรมองค์กร 

4) ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะให้
เหมาะสมกับสมรรถนะบุคลากร 

4.2 พัฒนาระบบ

การเข้าสู่ต าแหน่ง

และการพัฒนา

วิชาชีพบุคลากร 

ระดับโรงเรียน 

4.2.1 จัดความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร 

1) จัดท าความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรให้

สูงกว่าภาครัฐ เช่น จัดท าระเบียบและเกณฑ์วิทย

ฐานะทางวิชาชีพแก่บุคลากรโรงเรียนในเครือฯ 

จัดท าระเบียบการเข้าสู่ต าแหน่งตามโครงสร้าง

การบริหารงานโรงเรียน 

2) ทบทวนคู่มือการบริหารงานโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ พ.ศ.2537 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    ส านักบริหาร 

มูลนิธิฯ 

 

- 

4.3 ออกแบบ

สวัสดิการที่

เหมาะสมให้กับ

บุคลากร 

4.3.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจาก

ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าใน

การระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในเงินเดือน / 

สวัสดิการแก่บุคลากร  

      โรงเรียน ฝ่ายการเงินและ

ทรัพย์สิน 

 4.3.2 จัดท านโยบายด้านบุคลากรการให้บริการ

แก่บุคลากรและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรใน

โรงเรียนให้สูงกว่าภาครัฐ 

      ฝ่ายการเงินและ

ทรัพย์สิน  

- 

 4.3.3 จัดหาแนวทางช่วยเหลือครู ผู้ปกครองที่

ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  

1) จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 โรงเรียน  ส านักบริหาร

มูลนิธิฯ 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 59 60 61 62 63 64 

สภาวะเศรษฐกิจ / การวางแผนชีวิตแก่ครอบครัว

และบุตรหลานในอนาคต 

2) ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนท่ีประสบภาวะทาง

เศรษฐกิจในครอบครัวโดยพิจารณาเป็นรายกรณี 

3) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 4.3.4 พัฒนาคุณภาพการใช้ชี วิ ตของครู ให้

เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      โรงเรียน 

 

ส านัก 

บริหารมูลนิธิฯ 

          

 4.3.5 ให้ความรู้การบริหารการเงิน และการออม

แก่บุคลากร 

 

      โรงเรียน ฝ่ายการเงินและ

ทรัพย์สิน 

4.4เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

พัฒนาทางวิชาชีพ 

4.4.1 สร้างนวัตกรรม วิจัย และองค์ความรู้ใน

โรงเรียนและการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน

และ/หรือองค์กรเอกชนในมูลนิธิฯ  

1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน

และ/หรือองค์กรเอกชนด้าน นวัตกรรม งานวิจัย 

องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practices) ของ

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

2) รวบรวมและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย องค์

ความรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practices) ของโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯ 

3)จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าท่ีมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

4.4.2พัฒนาระบบนิเทศ/บริหารจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิให้มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

      ฝ่ายการศึกษา 

 

- 

 4.4.3น าผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิฯ และระดับชาติ

ไปเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

      โรงเรียน  ส านักบริหาร

มูลนิธิฯ 

4.5 จัดท าแผนการ

บริหารความเสี่ยง

ของทรัพยากร

มนุษย์ 

4.5.1สร้างระบบรองรับอัตราการเข้าออกของ

บุคลากร 

 

      โรงเรียน ส านักบริหาร

มูลนิธิฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและ 
  ภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1 จ านวนเครือข่าย ความส าเร็จท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือของเครือข่าย และ
ลักษณะความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรม องค์ความรู้และอื่นๆกับทุก
ภาคส่วน 

16 16 32 48 64 80 ฝ่ายกิจกรรมและ

นันทนาการและ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- 

2 จ านวนองค์ความรู้  นวัตกรรม  

เทคโนโลยีและอื่นๆ ของโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯ ท่ีมีความส าเร็จจากความ

ร่วมมือของเครือข่าย 

8 8 16 24 32 40 ฝ่ายกิจกรรมและ

นันทนาการและ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- 

3 ร้อยละของบุคลากรที่มีการสร้างองค์
ความรู้  ถ่ายทอด  แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่องค์ความรู้  นวัตกรรม  
เทคโนโลยีและอื่นๆท่ีได้รับการพัฒนา 

55 60 65 70 75 80 ฝ่ายกิจกรรมและ

นันทนาการและ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- 

 

กลยุทธ์ มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ  

กลยุทธ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ก ากับติดตาม 

59 60 61 62 63 64 
5.1เสริมสร้างขีด
ความสามารถ 
การแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทาง
การศึกษาระหว่าง
โรงเรียนในเครือฯ 
โดยผ่านเครือข่าย
สารสนเทศ 
 

5.1.1 พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศของมูลนิธิฯ 

เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯ  

      ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสาร 

- 

5.1.2 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษา  กฎหมายลิขสิทธิ์ 
กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิทธิเด็ก กฎหมาย
เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 

      -ฝ่ายการเงินและ

ทรัพย์สิน 

-ส านักงาน

บริหารมูลนิธิฯ 

- 
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กลยุทธ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ก ากับติดตาม 

59 60 61 62 63 64 
5.2 ขยายเครือข่าย

ความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรยีนกับ

องค์กร/หน่วยงาน 

ต่าง ๆ 

5.2.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและศิษย์

เก่าท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

เช่น เชิญผู้ปกครองและศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม

น าผู้เรียนไปศึกษา/ใช้แหล่งเรียนรู้จากหน่วยงาน 

/องค์กร /สถานประกอบการของผู้ปกครองและ

ศิษย์เก่าร่วมมือกันสร้างแหล่งการเรียนรู้ในและ

นอกโรงเรียน 

      โรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม

และ

นันทนาการ 

5.2.2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

1) ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ภายใน

โรงเรียน 

(1)ส่งเสริมให้เกิดการท างานแบบมีส่วนร่วม

ระหว่างบุคลากร ผู้ปกครองและศิษย์เก่าในการ

ก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนของความรู้ท่ีส าคัญและ

จ าเป็นส าหรับโรงเรียน 

(2)ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนความรู้โดยนัย (Tacit 

Knowledge) ออกมาเป็นความรู้แจ้งชัด(Explicit 

Knowledge) โดยการบันทึกรวบรวมไว้เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลความรู้ของโรงเรียน 

(3)สร้างทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการความรู้ โดยการให้

ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรน า

กระบวนการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ 

(4)จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา และออกไป

ทัศนศึกษาเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และสร้าง

ทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการความรู้ 

(5)จัดท ากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระดม

สมอง การประชุมปฏิบัติการ ร่วมกันของ

บุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      โรงเรียน -ฝ่ายกิจกรรม

และ

นันทนาการ -

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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กลยุทธ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ก ากับติดตาม 

59 60 61 62 63 64 
ระหว่างบุคลากร ผู้ปกครองศิษย์เก่าผู้เชี่ยวชาญ 

หรือหน่วยงานต่างๆท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 

2) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาองค์

ความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

(1) สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านกระบวนการ

แสวงหาองค์ความรู้อย่างเป็นขั้นตอนโดยการเปิด

โอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการแสวงหา

ความรู้ 

(2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกฝ่าย

ผู้ปกครองและศิษย์เก่าร่วมมือกันในการร่วมคิด 

ร่วมวางแผน เพื่อก าหนดและแสวงหาความรู้ท่ี

จ าเป็นต่อการพัฒนาโรงเรียน  

 (3) สนับสนุนให้มีการก าหนดเป้าหมายท่ี

บุคลากรต้องเรียนรู้ ซ่ึงตรงตามภาระงานท่ี

บุคลากรได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับ

เป้าหมายของโรงเรียน  

(4)ส่งเสริมให้จัดท าฐานข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ 

คู่มือ และต ารา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แสวงหาและ

รวบรวมความรู้ 

(5)ส่งเสริมให้บุคลากรใช้วิธีในการแสวงหาและรวบรวม

ความรู้จากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร

ผู้ปกครองศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ 

ต ารา และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

(6)ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อ

น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องใน

การปฏิบัติงานและพัฒนางาน 

      โรงเรียน -ฝ่ายกิจกรรม

และนันทนาการ 

-ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสาร 
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กลยุทธ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ก ากับติดตาม 

59 60 61 62 63 64 
 3) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้

ใหม่ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

(1)ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ท่ีมีอยู่ในตัว

บุคคลพัฒนาให้เกิดเป็นความรู้ใหม่โดยการสร้าง

แนวคิด ทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับความรู้

เดิมมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ท างาน 

(2)ส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในการเรียนรู้ และ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่า ต่อการ 

      โรงเรียน -ฝ่ายกิจกรรม

และ

นันทนาการ -

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 

ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 

(3)ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้จากภายในตัว

บุคคล ความรู้จากฐานข้อมูลของโรงเรียนและ

ความรู้จากภายนอกโรงเรียน มาพัฒนา 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดความรู้

ใหม่โดยเฉพาะแนวปฏิบัติท่ีดี และเพื่อเป็นการ

ต่อยอดความรู้ 

(4)ส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินงานตามกระบวนการ

การสร้างความรู้โดยการประมวลผลจากข้อมูล 

(Data) สารสนเทศ (Information) 

        

 ความรู้ (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของ

บุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิม 

(5)ส่งเสริมให้เกิดการผลิตหรือใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ และนวัตกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 

(6)ส่งเสริมให้มีการจูงใจหรือรางวัลส าหรับบุคลากร

ท่ีมีการคิดหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือ

นวัตกรรมใหม่ 

 

 

        

 4) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดเกบ็และสืบค้น

ความรู้ของบุคลากร 

(1)จัดให้มีการก าหนดนโยบายร่วมกันเกี่ยวกับ

ประเภทของความรู้ที่ควรด าเนินการจัดเก็บ โดย

      โรงเรียน  -ฝ่ายกิจกรรม

และ

นันทนาการ -

ฝ่ายเทคโนโลยี
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กลยุทธ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ก ากับติดตาม 

59 60 61 62 63 64 
เฉพาะท่ีความรู้ท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ

ความส าเร็จของโรงเรียน 

(2)จัดให้มีระบบ กระบวนการ ขั้นตอนในการ

จัดเก็บความรู้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการ

จัดเก็บความรู้ส าหรับบุคลากร 

(3)จัดให้มีหน่วยงานการจัดการความรู้ท่ีท า

หน้าท่ีตรวจสอบองค์ความรู้ท่ีส าคัญและจ าเป็น

ของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน ก่อนท่ีจะท า

การจัดเก็บความรู้ไว้ในฐานความรู้ของโรงเรียน 

(4)จัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ

ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการ

สืบค้นข้อมูล 

(5)จัดให้มีการประเมินผลการจัดเก็บและสืบค้น

ความรู้ โดยการก าจัดความรู้เก่าท่ีล้าสมัย ไม ่

 

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 ถูกต้องหรือไม่มีประโยชน์ออกจากฐานข้อมูล

ความรู้ของโรงเรียน 

(6)จัดให้มีสถานท่ีและอุปกรณ์ในการจัดเก็บความรู้

ท่ีเพียงพอ สะดวก ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และ

สะดวกในการสืบค้น 

(7)ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการน า

ความรู้ท่ีเกิดจากทักษะ ประสบการณ์ท่ีเป็น

แนวปฏิบัติท่ีดีจัดเก็บในฐานข้อมูลให้เป็นคลัง

ความรู้ของโรงเรียนในรูปแบบท่ีสามารถสืบค้น

และน ากลับมาใช้ได้อีกภายหลัง 

(8)ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้

อินเตอร์เน็ตในการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ท่ี

ต้องการท้ังจากภายในและภายนอกโรงเรียน 

        

 5)ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด และการใช้

ประโยชน์จากองค์ความรู้ 

(1)ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมการจัดการความรู้ท้ังภายใน และ

      โรงเรียน  -ฝ่ายกิจกรรม

และ

นันทนาการ -

ฝ่ายเทคโนโลยี
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กลยุทธ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ก ากับติดตาม 

59 60 61 62 63 64 
ภายนอกโรงเรียน 

 (2)จัดให้มีกิจกรรมแบ่งปันความรู้เพื่อให้บุคลากร

มีโอกาสน าเสนอ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ และน าความรู้ท่ีได้รับจัดเก็บลงใน

ฐานความรู้ของโรงเรียน 

(3)ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแบ่งปัน

ความรู้ผ่านวิธีต่างๆ ระหว่างบุคลากรภายใน

และภายนอกโรงเรียน เพื่อน ามาใช้พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน 

(4)ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเผยแพร่ความรู้ 

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับบุคลากร

จากหน่วยงานภายนอกในงานประชุม งาน

สัมมนา และงานการจัดนิทรรศการต่างๆ  

(5)จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ของโรงเรียนโดย

ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตในรูปแบบ

ของเอกสาร Webpage, Web board, Web 

block และรูปแบบอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ

เผยแพร่ความรู้ท้ังภายนอกและภายในองค์กร 

(6)สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ให้กับ

บุคลากร หน่วยงาน เพื่อน าไปใช้ในการเผยแพร่

และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่าง 

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 เหมาะสมและเพียงพอ 

(7) ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ไปใช้ในการ

วางแผน การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

(8) จัดให้มีการประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับ

เกี่ยวกับการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์จากองค์

ความรู้ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

        

 6) ส่งเสริมกระบวนการรวมรวม จัดเก็บ เผยแพร่ 

องค์ความรู้ท่ีดีเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 (1)ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสาร

      โรงเรียน -ฝ่ายกิจกรรม

และ

นันทนาการ -

ฝ่ายเทคโนโลยี
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กลยุทธ์ มาตรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้ก ากับติดตาม 

59 60 61 62 63 64 

ต่าง  ๆหรือในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น เอกสาร

ประกอบการสอน คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน Webpageและ Web board เป็นต้น 

(2) จัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการ

ความรู้ มีหน้าท่ีในการตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ 

ตลอดจนประเมินคุณค่าของความรู้ ก่อนท่ีจะจัดเก็บไว้

ในฐานข้อมูล 

(3)เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฐานข้อมูลความรู้ของโรงเรียนเพื่อเป็น

คลังความรู้ส าหรับบุคลากรท้ังภายและภายนอก 

(4)ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดเก็บและสืบค้นความรู้เพื่อ

น ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้

คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอรเ์น็ตอินทราเน็ต 

(5)จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสในการ

เผยแพร่ แลกเปลี่ยน รวมถึงแบ่งปัน

ประสบการณ์กับบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ในรูปแบบของการประชุม 

สัมมนา และการจัดนิทรรศการ 

(6)จัดท าข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผ่านสื่อในรูปแบบ

ต่างๆ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

ความรู้ของโรงเรียน 

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 5.2.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง

สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

      ส านักบริหาร

มูลนิธิฯ 

- 
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ส่วนที่ 4 

การน าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559 – 2564 ไปสู่การปฏิบตั ิ

 การน าแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับมูลนิธิฯและโรงเรียน โดยให้ความส าคัญและก าหนดแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน ดังนี้ 

4.1 การบริหารแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559 – 2564 สู่การปฏิบัติ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ บรรลุผลส าเร็จทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหาร

มูลนิธิฯ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารมูลนิธิฯ สร้างกลไกการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ       
การประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และชี้แนะการด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
มาตรการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ  

2. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารมูลนิธิฯพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดการด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานในแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน  

3. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารมูลนิธิฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้
เข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯเป็นระยะๆ  

4. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารมูลนิธิฯ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ      
ที่ก าหนด รวมทั้งการปรับปรุง แก้ไข หรือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ฯ ใหม่หากพบว่ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
มาตรการที่ก าหนดยังไม่บรรลุเจตนารมณ์ของแผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯอย่างมีประสิทธิภาพ และ             
มีประสิทธิผล 
 แนวทางการบริหารยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2564    

สู่การปฏิบัติ  

1. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารมูลนิธิฯ ด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ฯ  
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญ และสร้างความเข้าใจสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯโดยจัดเตรียม 
และพัฒนากลไกการน าแผนยุทธศาสตร์ฯไปสู่การปฏิบัติ เริ่มจากการก าหนดมาตรการ สร้างความ
ตระหนัก ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสาระของแผนยุทธศาสตร์ฯ พร้อมทั้งก าหนดกลไกประสานงาน
ด้านต่างๆของแผนยุทธศาสตร์ฯร่วมกัน โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของภราดา ครู ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน และพนักงาน 

2. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารมูลนิธิฯ และทุกโรงงเรียนจัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ 

          3. ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 
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การรายงานผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่

ตัวชี้วัดที ่ การรายงานผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม 

1 1 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนาของผู้เรียน 

การช่วยเหลือสังคมของผู้เรียน และการแสวงหาความจริง

ของผู้เรียน 

โรงเรียน ฝ่ายยตุิธรรมและ
สันติฯ 

2 รายงานผลของผู้ร่วมบริหาร ครู บคุลากรฯ ที่ปฏิบัตตินตาม

ค่านิยมของมงฟอร์ต 

โรงเรียน ฝ่ายยตุิธรรมและ
สันติฯ 

3 รายงานผลการจดัการศึกษาตามทศิทางการจัดการศึกษาใน

แนวมงฟอร์ต 

โรงเรียน ฝ่ายยตุิธรรมและ
สันติฯ 

4 -รายงานผลเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

-รายงานผลการมสี่วนร่วมการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

โรงเรียน ฝ่ายยตุิธรรมและ
สันติฯ 

5 รายงานผลการจดักิจกรรมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน ฝ่ายยตุิธรรมและ
สันติฯ 

2 1 รายงานผลการประเมินผูเ้รียนที่มมีาตรฐานสากล โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

2 รายงานผลการสอบระดับชาต ิ( T-Score 40) โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

3 รายงานผลการบ าเพ็ญประโยชน์ของผู้เรียนรายบุคคล โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

4 รายงานผลการพัฒนาความโดดเดน่เฉพาะของโรงเรยีน โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

5 รายงานการพัฒนาการเรยีนรู้แบบ BBL โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

3 1 รายงานผลการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารโรงเรยีน โรงเรียน ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

2 รายงานผลการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในโรงเรียน โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

3 รายงานผลการใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของ 

TQA 

โรงเรียน ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

4 รายงานผลการไดร้ับรางวัล TQC และ TQA  โรงเรียน ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

5 รายงานผลการก ากับติดตามโรงเรยีน ทุกฝ่ายตาม
โครงสร้าง
บริหารมูลนิธิฯ 

ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

 6 รายงานผลการสื่อสารเป็นภาษาองักฤษของบุคลากร โรงเรียน ฝ่ายการศึกษา 

4 1 รายงานผลความผูกพันกับองค์กรของผู้ร่วมบริหาร ครู 

บุคลากรฯ เจ้าหน้าท่ี พนักงาน 

โรงเรียน ส านักบริหารมลูนิธิฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
ที ่

ตัวชี้วัดที ่ การรายงานผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม 

2 รายงานผลบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของ

คุรุสภา  

โรงเรียน ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

3 รายงานการลาออกของครู บุคลากรฯ และเจ้าหน้าท่ี  โรงเรียน ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

4 รายงานผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียน ส านักบริหารมลูนิธฯ 

5 1 รายงานผลความร่วมมือ และเครือข่าย ด้านเทคโนโลยี 

นวัตกรรม องค์ความรู้ต่างๆกับหนว่ยงานภายนอกโรงเรียน 

โรงเรียน ฝ่ายกิจกรรมและ
นันทนาการ 

2 รายงานผลองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ีมีการ

ด าเนินการในโรงเรยีนของมูลนิธิฯ 

โรงเรียน ฝ่ายกิจกรรมและ
นันทนาการ 

 3 รายงานผลบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู้  ถ่ายทอด  

แลกเปลีย่นและเผยแพร่องค์ความรู้  นวัตกรรม  เทคโนโลยี

และอื่นๆทีไ่ด้รับการพัฒนา 

โรงเรียน ฝ่ายกิจกรรมและ
นันทนาการ 

 

 

 

4. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารมูลนิธิฯ จัดท าคู่มือ เกณฑ์ แนวปฏิบัติ แผน ระเบียบ หรือ

ประกาศตามมาตรการของกลยุทธ์ 

 
ยุทธศาสตร์ 

ที ่

กลยุทธ ์

ที ่

มาตรการ

ที ่
สิ่งที่ต้องท า ฝ่ายจัดท า 

1 1.3 1.3.1 จัดท าระเบียบการให้ทุนการศึกษากับเด็กผูด้้อยโอกาส ฝ่ายยตุิธรรมและสันตฯิ 

1.3 1.3.10 จัดท าคู่มือการด าเนินงานและการประเมินการจดั

การศึกษาตามทิศทางการจัดการศกึษาในแนวมงฟอร์ต 

ฝ่ายยตุิธรรมและสันตฯิ 

2 2.1 2.1.2 จัดท าเกณฑ์การทดสอบทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ 

ฝ่ายการศึกษา 

3 

 

 

 

3.1 3.1.1(2) จัดท าคู่มือความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเผยแพร ่

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

 

3.2 

 

3.2.3 

 

ทบทวนคู่มือการบริหารงานโรงเรยีนในเครือมลูนิธิฯ 

พ.ศ. 2537 

ส านักบริหารมลูนิธิฯ 
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ยุทธศาสตร์ 

ที ่

กลยุทธ ์

ที ่

มาตรการ

ที ่
สิ่งที่ต้องท า ฝ่ายจัดท า 

3.2 

 

3.2.3 

 

จัดท าแนวปฏิบัติในการส่งมอบงานของผู้บริหาร /  

ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนธิิฯ 

ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

 

3.3 3.3.2 จัดท าคู่มือ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล

การใช้งบประมาณของโรงเรยีนในเครือมลูนิธิฯ  

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

 

3.3 3.3.3 จัดท าคู่มือการก ากบัติดตามการด าเนินงานของทุกฝ่าย

ตามโครงสรา้งการบริหารมลูนิธิฯ  

ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

 

3.3 3.3.3 จัดท าคู่มือ การก ากับ ตดิตาม การด าเนินงานตาม

แผนงานปฏิบัติงานประจ าปี ของโรงเรียน  

ฝ่ายการเงินฯ 

 

3.3 3.3.6 จัดท าระเบียบบุคลากรของโรงเรียนช่วยงาน 

มูลนิธิฯ 

ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

 

4 4.1 4.1.1(1) จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

4.1 4.1.1(1) คู่มือการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

4.1 4.1.2 คู่มือการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับ

ค่านิยมหลักขององค์กร 

ฝ่ายยตุิธรรมและสันตฯิ 

4.2 4.2.1(1) จัดท าระเบียบและเกณฑ์วิทยฐานะทางวิชาชีพแก่

บุคลากรโรงเรียนในเครือฯ  

ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

 

4.2 4.2.1(2) จัดท าระเบียบการเข้าสูต่ าแหน่งตามโครงสร้าง      

การบริหารงานโรงเรียน 

ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

 

4.3 4.3.2 จัดระเบียบ /ประกาศ การให้บริการ และสิทธิ

ประโยชน์ของบุคลากรในโรงเรียน 

ส านักบริหารมลูนิธิฯ 

 

4.3 4.3.3 จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมลูนิธิ และ

ระดับโรงเรยีนด้านสวัสดิการของบุคลากร 

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

 

5 5.1 

5.2 

5.1.1-2 

5.2.1-3 

 

คู่มือสารสนเทศการเรียนรูโ้รงเรยีนในเครือมูลนิธฯิ ฝ่ายเทคโนฯ 

 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมูลนิธิฯ ทุกระดับให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน    

ด้วยเทคนิค เทคโนโลยี วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจ ด้วยการยกย่อง ชมเชย  
หรือให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการได้อย่างประสบผลส าเร็จด้วยความเสมอภาค 
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4.2 การติดตามและประเมินผลการใช้แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2559 – 2564 

 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. 2559 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลา มาตรการที่ก าหนดในแผนฯระดับมูลนิธิฯ 

2. ด าเนินการก ากับติดตามความก้าวหน้าการประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงาน
ทุกปีการศึกษาตามมาตรการของยุทธศาสตร์และผลการพัฒนาในภาพรวมโดยใช้การติดตามประเมินผล  
เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ 

3. ประเมินแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2564  ดังนี้ 
1) ประเมินความพร้อม  ได้แก่ ประเมินความรู้ ความเข้าใจสาระของแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 

ระดับมูลนิธิและระดับโรงเรียน 
2) ประเมินกระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯไปสู่การปฎิบัติ 
3) ประเมินผลผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียน ครู และโรงเรียนตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

4.3 แนวการสรุปรายงานผลการใช้แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 

แนวทางการรายงานผลการใช้แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2559 – 2564 มีแนวทางและกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปรายงานผลการใช้แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ เพ่ือน าเสนอต่อประธาน
มูลนิธิฯ ในแต่ละปีการศึกษา สิ้นสุด 3 ปีการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดระยะของแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 

2. แต่ละฝ่ายตามโครงสร้างบริหารมูลนิธิฯ จัดท ารายงานผลการใช้แผนยุทธศาสตร์ฯต่อประธาน
มูลนิธิฯ ในแต่ละปีการศึกษา โดยรายงานผลการด าเนินงานผลผลผลิต ผลลัพธ์ และผลประโยชน์ที่เกิดกับ
ผู้เรียน ครู ชุมชน สังคม และโรงเรียนว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  

3. แต่ละโรงเรียนจัดท ารายงานผลการใช้แผนยุทธศาสตร์ฯในแต่ละปีการศึกษาต่อฝ่าย           
ตามโครงสร้างการบริหารมูลนิธิฯที่เป็นผู้ก ากับติดตาม โดยรายงานผลการด าเนินงานผลผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน ครู ชุมชน สังคม และโรงเรียนว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
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กรอบและแนวคดิ 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นระบบการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเป็นระบบและมีประสิทธิภาพบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความผูกพันกับองค์กรมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมาตรฐานสากล  มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา อยู่ร่วมและรับใช้สังคม

ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

ใช้กรอบแนวคิดการบริหารมูลนิธิฯ ตามขอบข่ายงานของมูลนิธิฯ และกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 แนวคิด แล้วพัฒนายุทธศาสตร์มูลนิธ ิโดยการเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันและ

ความคาดหวังการวิเคราะห์ SWOT การก าหนดยุทธศาสตร์ การปรับปรุงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 

1. ฟื้นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทศิ

ทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯ ให้มีมาตรฐานสากล 

3. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียน

ในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

5. เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ

ต่างๆกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1.1 พัฒนาผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตามคณุค่าพระวรสาร) มีวริิยะ อุตสาหะรับผิดชอบตอ่สังคม)อยู่ในชมุชนการศกึษาและชว่ยเหลือสังคม 

1.2 พัฒนาผู้รว่มบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามคา่นิยม ในแนวมงฟอร์ต 1.3 จัดการศึกษา โดยเคารพศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ การหล่อหลอมบุคคลและเปิดโอกาสทางการศกึษาส าหรับทกุคนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สทิธิเดก็ ความยุติธรรม และสันติ 1.4  เสรมิสร้าง

ผู้ร่วมงานและเสรมิพลังเครือข่ายการพฒันาการศกึษาในแนวมงฟอร์ต 1.5 เคารพต่อชุมชนของชีวิต 

3.1 พัฒนาภราดาให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจดัการการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน 3.2 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 3.3 พัฒนา

ระบบบริหารมูลนิธิฯให้สามารถก ากับ ติดตามและพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนธิิฯอย่างมีประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล 

5.1 เสริมสร้างขีดความสามารถการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาระหวา่งโรงเรียนในเครือฯโดยผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 

5.2 ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกับองค์กร/หน่วยงานตา่ง ๆ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 2.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมให้ผูเ้รียนมจีติสาธารณะในการบ าเพญ็

ประโยชน์ตอ่สังคมในมิติต่างๆ 2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผล และความโดดเดน่เฉพาะ ของสถานศึกษาเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2.5 พัฒนา

สื่อ/เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเรียนรู้ยุค Digital Age 2.6จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตามการเรียนรูแ้บบBBL(Brain-based Learning) 

 

4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองคก์ร 4.2พัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งและการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร ระดับโรงเรียน4.3 

ออกแบบสวัสดกิารที่เหมาะสมให้กับบุคลากร 4.4 เพิ่มประสิทธภิาพการพัฒนาทางวชิาชีพ  4.5จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์
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ภาคผนวก 

 

ค าสั่งมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ที่ 4/2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2559 – 2564 

**************************************************** 

 เพ่ือให้การด าเนินการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2559 – 2564 ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และลักษณะการศึกษา   

เซนต์คาเบรียล ตามเจตนารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต จึงขอแต่งตั้งกรรมการเพ่ือจัดท า 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2564 ดังนี้ 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา  

 รศ.ดร.สนานจิตร  สุคนธทรัพย์ 

 รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

 ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ประธานกรรมการ 

 ภราดาสมพร คงวิมล รองประธานกรรมการ 

 ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ กรรมการ 

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ กรรมการ 

 ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา กรรมการ 

 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ กรรมการ 

 ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช กรรมการ/ตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

   และทรัพย์สิน 

 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ กรรมการ/ตัวแทนคณะกรรมการฝ่าย 

   ยุติธรรมและสันติและบูรภาพของสิ่งสร้าง 

 ภราดา ดร.ช านาญ เหล่ารักผล กรรมการ/ตัวแทนคณะกรรมการฝ่าย 
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   กิจกรรมและนันทนาการ 

 มิสรื่นจิต ใจมั่น กรรมการ/ตัวแทนครู 

 มาสเตอร์นวพล แก้วภูมิแห่ กรรมการ/ตัวแทนครู 

 มิสนิสา แก้วมงคล กรรมการ/ตัวแทนครู 

 มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ กรรมการ/ตัวแทนครู 

 มิสดรุณี ขันโท กรรมการ/ตัวแทนส านักงานฝ่ายการศึกษา 

 ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา กรรมการ/เลขานุการ 

 มาสเตอร์ละเอียด พุ่มพู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการด าเนินงาน วางแผนและด าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบตามค าสั่งนี้จน

เสร็จสิ้น 

 

             สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 

 

 

 

            (ภราดาสุรสิทธิ ์   สุขชัย) 

     ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
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ค าสั่งประธานกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   

ที่ พิเศษ/2558 

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   

พ.ศ. 2559 – 2564 

**************************************************** 

 เพ่ือให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลการใช้แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 -2558 การประเมินโดยใช้แบบวิเคราะห์ SWOTของสถานศึกษาและ

ฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารมูลนิธิฯ และการประชุม Focus Group ของตัวแทนกรรมการบริหาร

สถานศึกษาตามภูมิภาคของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาจัดท าแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2564 และจัดท ารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ จึงขอแต่งตั้ง

อนุกรรมการเพื่อจัดท าในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

 

 ดร.อาทิพย์  สอนสุจิตรา ประธานอนุกรรมการ 

 มิสรื่นจิต ใจมั่น อนุกรรมการ 

 มาสเตอร์นวพล แก้วภูมิแห่ อนุกรรมการ 

 มิสนิสา แก้วมงคล อนุกรรมการ 

 มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ อนุกรรมการ 

 มาสเตอร์ละเอียด พุ่มพู อนุกรรมการ 

 มิสดรุณี ขันโท อนุกรรมการ/เลขานุการ 

 

 ทั้งนี้ให้อนุกรรมการด าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบตามค าสั่งนี้จนเสร็จสิ้น 

 

            สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 

 

       (ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์) 

                                                        ประธานกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

                        มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
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รายการอ้างอิง 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 

  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวาน กราฟฟิค จ ากัด, 2545. 

คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ  

  เพ่ือลงมติ)[ออนไลน์]. 2558. แหล่งที่มา: http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ 

 Ewt/draftconstitution/ewt_dl_link.php?nid=663[22 ส.ค. 2558] 

จรัล ทองปิยะภูมิ. คุณค่าพระวรสาร 20 ประการ.[ออนไลน์]. 2554. แหล่งที่มา: http://phichamon-

simplicity.blogspot.com/2011/07 /blog-post.html. [20 กรกฎาคม 2558] 

ช านาญ เหล่ารักผล.การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย     

การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ.การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย.กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, 2556. 

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล. ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต-การจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ตใน

ศตวรรษท่ี 21, กรุงเทพมหานคร: คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, 2551. 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย.แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระยะ 

6 ปี (พ.ศ.2553-2558).กรุงเทพมหานคร: แปลน พริ้นติ้ง, 2552. 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย.อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย. 

กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, 2553. 

ศักดา สกนธวัฒน์.ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเพ่ือ

เสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน.วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา 
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