คำนำ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561– 2563 ดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามการ
จัดการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาทิ คุณค่าพระวรสาร ทิศทางการจัดการศึกษาในแนว
มงฟอร์ต วั ฏจั กรวิ ถีม งฟอร์ต ปรัช ญา นโยบาย แผนยุ ท ธศาสตร์มู ล นิธิ คณะเซนต์ คาเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย
2559 - 2564 และรักษาไว้ซึ่งมรดกการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อาทิ อัตลักษณ์โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย เอกลักษณ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ความสาเร็จ และ Best Practices ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
วัฒนธรรมองค์กร
แต่ทว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ทาให้การจัดการศึกษามีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อสถานการณ์ความจาเป็น
เร่งด่วน ทันยุคสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ยุคโลกาภิวัฒน์
การบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับ 3Rs 8Cs การจัดการ
ศึกษาที่ สนองต่อเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นขององค์การสหประชาชาติ การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์
Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน (ประเทศไทย) 2560 – 2564 แผน
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 – 2562 แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564
ทั้งนี้ต้องคานึงถึงความต้องการและความคาดหวังในปัจจุบันและอนาคตของผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า
และชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยตระหนักถึงความสาคัญใน 3 มิติดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561–2563 เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ ในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21
โรงเรียนมุ่งหวังให้แผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ จะเป็นเสมือนเป้าหมาย กรอบ ทิศทางและแนวปฏิบัติของการบริหารงาน
ของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้นสู่การนาไปจัดทาแผน การนาไปปฏิบัติ การกากับ การ
ติดตาม การประเมินผล การรายงาน และการปรับปรุงเพื่อพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA
ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาให้แผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ จนสาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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ส่วนที่ 1
บทนำ
กรอบแนวคิดกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561–2563

2
1. กำรจัดกำรศึกษำของคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
1.1 คุณค่าพระวารสาร
1.2 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter)
1.3 วัฏจักรวิถีมงฟอร์ต
1.4 ปรัชญา
1.5 นโยบาย
1.6 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 2559 - 2564
1.7 การจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
1.7.1 ประวัติศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
1.7.2 อัตลักษณ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
1.7.3 เอกลักษณ์โรงเรียนมงฟอร์รวิทยาลัย
1.7.4 ความสาเร็จ และ Best Practices ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
1.7.5 วัฒนธรรมองค์กร
2. บริบท หรือ สภำพแวดล้อม ประกอบด้วย
2.1 Globalization
2.2 Education in 21st Century
2.3 United Nation
2.4 การบริหารสถานศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
2.5 Thailand 4.0
2.6 ยุทธศาสตร์ 20 ปี
2.7 แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
2.8 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
2.9 แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน (ประเทศไทย) 2560 – 2564
2.10 แผนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 – 2562
2.11 แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564
2.12 มาตรฐานการศึกษา
3. ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่ำและชุมชน

3
กรอบแนวคิดกำรบริหำรกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21

CHECKPOINTS, IGCSE, A-LEVEL, IELTS, TOEIC

8 Cs

International
Standard

TCAS

STEM

DELF

DELF

PISA

ชุมชน

ครูและ
บุคลากร ฯ

YCT

HSK

สมาคมศิษย์เก่า ฯ

JLPT

เครื อข่ายสถาบัน/องค์กรต่างๆ
างประเทศ
้
ทังในและต่

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ าย

GAT, PAT

อบอุ่น

อำรี

สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ

3 Rs

O-NET

อิ่มเอิบ

นักเรี ยน

CAMBRIDGE STANDARD: KET, PET,

มีคุณธรรม

Way of Montfort

คุณภำพสำกล

สมาคมครูอาวุโสฯ

คณะกรรมการบริ หารโรงเรียน

Spirituality of St. Montfort

4
ส่วนที่ 2
กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย
2.1 ปรัชญำ และเป้ำหมำยของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย
ปรัชญำโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางนาไปสู่ความสาเร็จ ดังคติพจน์ที่ว่า LABOR
OMNIA VINCIT
เป้ำหมำยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ ภายใต้บรรยากาศ
ของเสถียรภาพและความรัก
2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบประชาธิปไตย
รู้รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ
3. เน้นความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันจะ
ช่วยให้นักเรียนเป็นคนมีทักษะมีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคนมีทัศนะกว้างไกล
รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์
4. เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน และการผนึกกาลังความดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยการศึกษาและเข้าใจอารยธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของ
ชุมชน และชาติอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์
2.2 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ให้บริการด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนบุคคล และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. ให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่ ครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของ
โรงเรียน

2.3 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร

2.3.1 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย
มูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย
สมำพันธ์สมำคมผู้ปกครองและครูฯ

ประธำนมูลนิธิฯ

คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิฯ *

สมำพันธ์สมำคมศิษย์เก่ำฯ

สำนักงำนบริหำร

ฝ่ำยกำรเงินและ

มูลนิธิฯ

ทรัพย์สิน

ฝ่ำยกำรศึกษำ

ฝ่ำยยุติธรรมและสันติ

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ฝ่ำยกิจกรรมและ

ฝ่ำยฝึกอบรมและ

และบูรณภำพของสิ่งสร้ำง

และกำรสื่อสำร

นันทนำกำร

ส่งเสริมกระแสเรียก

- งานสังคมสังเคราะห์ใน
และนอกประเทศ

- งานนโยบายและแผน
- งานธุรการ

- งานการเงิน

- งานสานักงานฯ

- งานบัญชี

- งานพัฒนาการศึกษา

- งานทะเบียน

- งานงบประมาณ

- งานทรัพยากรมนุษย์

- งานกองทุน
- งานทรัพย์สิน

- งานมาตรฐานคุณภาพ - งานเสริมสร้างความ
ยุติธรรมและสันติ
การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาบุคลากร

- งานลิขสิทธิ์
- งานแผนแม่บทอาคาร
สถานที่

- งานการเรียนการสอน - งานเสริมสร้างบูรณภาพ
ของสิ่งสร้าง
ภาษาต่างประเทศ

- งานสารสนเทศ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสื่อมวลชน
- งานวิทยบริการ

- งานกิจกรรมบุคลากร - ยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่
- งานกิจกรรมมูลนิธิฯ - บ้านนักศึกษา
- งานนันทนาการ

เซนต์คาเบรียล

และกีฬา

- บ้านนวกมงฟอร์ต
- งานส่งเสริมกระแสเรียก

- งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
- งานอภิบาล
- งานเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต

สถำบันในเครือมูลนิธิฯ
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* เป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ

2.3.2 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย
คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำมูลนิธิ ฯ

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
สมำคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้อำนวยกำร
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อำนวยกำร

สมำคมศิษย์เก่ำฯ

ผู้จัดกำร
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ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

- งานธุรการ
- งานอาคารสถานที่และ
- งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน สิ่งแวดล้อม
- งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ
- งานพยาบาล
- งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน
- งานยานพาหนะ ความปลอดภัย
- งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย
และจราจร
- งานโภชนาการ
- งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย

สำนักผู้อำนวยกำร
- งานนโยบายและแผน
- งานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานบริหารบุคคล
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานวิจัยและพัฒนา
- งานดนตรี
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย

ฝ่ำยวิชำกำร
- งานหลักสูตร
- งานจัดการเรียนการสอน
และนิเทศ
- งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล
- งานกลุ่มสาระฯ
- งาน EP
- งานห้องสมุด
- งานแนะแนว
- งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
- งานกิจกรรม
- งานกีฬา
- งานลูกเสือ-เนตรนารีและนศท.
- งานอภิบาล
- งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย
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2.4 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis
S จุดแข็ง (Strengths)
1. โรงเรียนบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิ การจัดการ
เรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศตามมาตรฐาน YCT, HSK,
JLPT, DELF, Cambridge, STEM Education, การพัฒนา
บุคลากร, การบริหารการเงิน, การบริหารโดยหลักธรรมาภิ
บาล, การเรียนการสอนและบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. โรงเรียนพัฒนาบุคลากรครบทุกมิติ และได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมขวัญกาลังใจและสวัสดิการอย่าง
ต่อเนื่อง
3. โรงเรี ย นจั ด หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาอย่ า งหลากหลายเพื่ อ ให้
นักเรียนได้เลือกเรียนตามที่ตนถนัดและสนใจ
4. โรงเรียนจัดแผนการเรียนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็น
รายบุคคล
5. โรงเรี ย นพั ฒ นาอาคารสถานที่ เทคโนโลยี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
รวมถึ ง จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
6. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ
7. โรงเรียนจั ดกิจกรรมการศึกษาต่ อ และแนะแนวอาชี พให้กับ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
8. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
รับผิดชอบ
9. บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และเชี่ ย วชาญใน
วิชาชีพ
10. บุคลากรมีความสุขในการทางาน
11. นั กเรีย นสามารถสอบเข้า ศึก ษาต่ อในสถาบั น อุด มศึกษาที่ มี
ชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศ จานวนมาก
12. นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถทางด้ า นภาษาต่ า งประเทศ อาทิ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส
13. นักเรียนมีผ ลการแข่ ง ขัน ทางวิ ชาการในระดับ ประเทศ และ
นานาชาติ จ านวนมาก อาทิ โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ Netstech
โครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ ฯลฯ
14. นักเรียนมีผลการแข่งขันทางดนตรีและกีฬา ในระดับประเทศ
และนานาชาติจานวนมาก

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

W จุดอ่อน (Weaknesses)
โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนและการวิจัย แต่
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีเงินกองทุน 7 กองทุน แต่ยังมีจานวนเงิน
ไม่เพียงพอ
บุ ค ลากรบางหน่ ว ยงานยั ง ไม่ น าผลการประเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและผลการประเมิ น งานหรื อ
โครงการไปพัฒนา
บุคลากรมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษยัง
ไม่บรรลุเป้าหมาย
บุ ค ลากรและนั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ ง
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวิถีมงฟอร์ตไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
บุคลากรมีการทาวิจัย แต่ยังขาดการนาผลการวิจัย
ในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
นั กเรีย นมี น้ าหนั ก ส่ ว นสู ง สมรรถภาพทางกายไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ตามกรมอนามัย
นักเรียนมีระเบียบวินัย รักษาสาธารณสมบัติ และ
รักษาความสะอาดค่อนข้างน้อย
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีประสิทธิภาพน้อย
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S จุดแข็ง (Strengths)
15. นั ก เรี ย นมุ่ ง มั่ น ในการท างาน ท างานเป็ น ที ม มี ค วามริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และรับผิดชอบ
16. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอผลงานได้อย่างหลากหลาย
17. นักเรียนมีจิตอาสา มีน้าใจ แบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
18. นักเรียนมีความสุขในการเรียน
O โอกำส (Opportunities)
1. นโยบายเงิ น อุ ด หนุ น ของรั ฐ บาล นโยบายไทยแลนด์ 4.0
นโยบายการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ ส่งผลดีต่อการ
บริหารจัดการของโรงเรียน
2. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้ ป กครอง ศิษ ย์ เก่า และชุ ม ชนเชื่ อมั่ น ศรัท ธาและไว้ ว างใจ
โรงเรียน
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการของโรงเรียนอย่างมีป ระสิทธิภาพ
อาทิ โปรแกรม SWIS, MASS SCHOOL, Google,
facebook, Line, Mobile Phone, Notebook, Active
board, เครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ โปรแกรมสาเร็จรูป
ส่งเสริมวิชาการ ฯลฯ

W จุดอ่อน (Weaknesses)

1.

2.

3.
4.

5.

T อุปสรรค (Threats)
กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ส่งผล
กระทบต่อการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ
บริ ห ารธุ ร การ บริ ห ารบุ ค ลากร บริ ห ารกิ จ การ
นักเรียน
กฎระเบี ย บ ข้อ บั ง คั บ และระบบเอกสารของทาง
ราชการ ส่งผลกระทบต่อการบริหารวิชาการ บริหาร
งบประมาณ บริหารธุรการ บริหารบุคลากร บริหาร
กิจการนักเรียน
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการเงิน
ของผู้ปกครอง และโรงเรียน
ภาวะสังคมและสิ่งแวดล้อมในปั จจุบัน ที่มีความผั น
ผวน อาทิ สิ่ ง เสพติ ด สิ่ ง มอมเมา สถานบั น เทิ ง
แฟชั่ น ค่า นิยม บริโ ภคนิยม วั ตถุนิย ม ฯลฯ ส่ งผล
กระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน อาทิ Games facebook Line
Instagram ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียน
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ควำมคำดหวัง
1. รักษาระดับคุณภาพของโรงเรียนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. นักเรียนมีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระเบียบวินัย และจริยธรรม
3. ครูมีความรู้ ทักษะและความสามารถที่โดดเด่น
4. มีระบบสารสนเทศของโรงเรียน ให้ครอบคลุมทุกด้านและใช้ฐานข้อมูลในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีนวัตกรรมและงานวิจัยทีส่ ร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและนามาพัฒนาโรงเรียน
6. ผู้ปกครองและศิษย์เก่าที่มีความรู้และความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียน
ผลลัพธ์ที่ต้องกำร
1. โรงเรียนจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
2. เป็นโรงเรียนทีส่ ่งเสริมการค้นหาและค้นพบศักยภาพของนักเรียนในทุกมิติ
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน
วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก
4. บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ
5. บุคลากรพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ มีทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม รู้จักรับฟัง และนาสิง่ ดีงามมา
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั
6. นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติ
7. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
8. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางปัญญาและคุณธรรม
9. นักเรียนมีความสุขในการเรียน
10. นักเรียนมีความรู้และเป็นเลิศทางวิชาการ ค้นหาความจริง ความดีงาม และใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 3
แผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ.2561–2563
3.1 วิสัยทัศน์
“โรงเรียนแห่งคุณภำพ และมำตรฐำนสำกล”
3.2 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
3. บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน
3.3 คุณค่ำหลัก
1. ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร)
2. มีวิริยะ อุตสาหะ
3. รับผิดชอบต่อสังคม
3.4 วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย / ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ / ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ให้บริการด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนบุคคล และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
3. ให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่ ครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของ
โรงเรียน
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เป้ำหมำย
1. พัฒนาครูและนักเรียนให้ปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
2. พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียนตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
4. ยกระดับผลสัมฤทธิน์ ักเรียน ผลการแข่งขัน ผลการสอบมาตรฐานสากล และผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
5. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทัง้ ในและต่างประเทศ
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของครูและนักเรียนที่ปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตในระดับดีมากขึน้ ไป
2. จานวนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียน ครูและนักเรียนปฏิบตั ิตามแผนและนโยบายของ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความอิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
4. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียน
5. จานวนผลการแข่งขันของนักเรียนระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
6. ร้อยละของผลการสอบนักเรียนตาม Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard,
DELF Standard, JLPT Standard, O-Net etc.
7. ร้อยละของผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
8. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9. จานวนมาตรฐานที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์
10.จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทัง้ ในและต่างประเทศ
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ
เอกลักษณ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย
“กำรจัดกำรศึกษำตำมวิถีมงฟอร์ต”
อัตลักษณ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย
“อิ่มเอิบ อบอุ่น อำรี มีคุณธรรม คุณภำพสำกล”
1. อิ่มเอิบ: คือการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกมิติทั้งสุขภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม
และจิตวิญาณ
1.1 มิติทางสุขภาพร่างกาย คือ ร่างกายเติบโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดีแข็งแรง
1.2 มิติทางสติปัญญา คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล มีทักษะกระบวนการ มีวิจารณญาณ
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ในการพัฒนาและใช้ภูมิปัญญาของตนทางด้านศาสตร์ และศิลป์
1.3 มิติทางอารมณ์ คือ มีสนุ ทรียภาพและความมั่นคงทางอารมณ์ แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม
ในแต่ละบริบท
1.4 มิติทางด้านสังคม คือ มีทัศนคติและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ระบอบ
ระบบองค์กร และเพื่อนมนุษย์อย่างเหมาะสม
1.5 มิติทางจิตวิญญาณ คือ ดาเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนาและพระเจ้าที่ตนนับถือ
2. อบอุ่น: คือ เป็นบุคคลที่พงึ่ พิงได้ น่าอยู่ น่าใกล้ชิด
3. อำรี: คือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักนาตนเอออกเป็นผู้ให้แก่สังคมและเพื่อนมนุษย์
4. มีคุณธรรม คือ มีความดี ความสุขในตน
5. คุณภำพสำกล คือ มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถเพียงพอและดารงตนอยู่ได้ในโลกสากล
นโยบำยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย
1. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลที่อมิ่ เอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศและวิจัย และเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ
4. ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common European
Framework of Reference (CEFR) / Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF
Standard, JLPT Standard, etc.
5. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และอาชีพที่คาดหวัง
6. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและกาลังใจ
7. เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
9. จัดตั้ง ระดมทุน และบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
10. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และ
องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

13
ยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนให้มีมำตรฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ระดมสรรพกำลังเพื่อเสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
จุดมุ่งหมำย
มุ่งฟื้นฟูและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รู้ เข้าใจและปฏิบัติ
ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมที่ปลูกฝัง อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ให้เคารพต่อชุมชนของชีวิตตามทิศทางการจัด
การศึกษาในแนวมงฟอร์ตอย่างยั่งยืน)
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบัติตามคุณค่าพระวรสาร
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความอิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มคี วามอิ่มเอิบ
3.2 ร้อยละของนักเรียนที่มคี วามอบอุ่น
3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มคี วามอารี (ช่วยเหลือสังคม)
3.4 ร้อยละของนักเรียนที่มคี ุณธรรม (คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
3.5 ร้อยละของนักเรียนที่มคี ุณภาพสากล (ผลการสอบตามมาตรฐาน)
4. จานวนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียน ครูและนักเรียนปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
5. จานวนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ
6. จานวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝัง เข้าร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (การเคารพต่อ
ชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ)
6.1 จานวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
6.2 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตามคุณค่าพระวรสาร) มีวิริยะอุตสาหะ
รับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติตามคุณค่าพระวรสาร
กลยุทธ์ที่ 1.3 นักเรียนที่มีความอิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
กลยุทธ์ที่ 1.4 ปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 1.5 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
ความยุติธรรม และสันติ
กลยุทธ์ที่ 1.6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (การเคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มมี ำตรฐำนสำกล
จุดมุ่งหมำย
โรงเรียนมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้วยการยกระดับคุณภาพ หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผล สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย และครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนานักเรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรอบรู้ในทักษะการ
เรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีมาตรฐานสากล (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
1.1 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
1.2 จานวนผลการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
1.3 ร้อยละของผลการสอบนักเรียนตาม Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard,
DELF Standard, JLPT Standard, IELTS etc.
1.3.1 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 มีคะแนนการสอบ YCT ระดับ 1 และ 2
1.3.2 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 มีคะแนนการสอบ YCT ระดับ 3
1.3.3 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 มีคะแนนการสอบ HSK ระดับ 1
1.3.4 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 แผนการเรียนศิลป์จีน มีคะแนนการสอบ HSK ระดับ 1 และ 2
1.3.5 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.5 แผนการเรียนศิลป์จีน มีคะแนนการสอบ HSK ระดับ 3
1.3.6 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนศิลป์จีน มีคะแนนการสอบ HSK ระดับ 3 และ 4
1.3.7 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์ฝรั่งเศสสอบ DELF Standard ระดับ A1
1.3.8 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.5 แผนการเรียนศิลป์ฝรั่งเศสสอบ DELF Standard ระดับ A1 – A2
1.3.9 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์ญี่ปุ่นสอบ JLPT Standard ระดับ N5
1.3.10 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 แผนการเรียนศิลป์ญี่ปุ่นสอบ JLPT Standard ระดับ N5, N4, N3
1.3.11 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบ Cambridge Standard
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ในระดับ Cambridge KET ผ่านเกณฑ์ A2
1.3.12 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบ Cambridge Standard
ในระดับ Cambridge PET ผ่านเกณฑ์ B1
1.3.13 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐาน
Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT
1.3.14 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน
Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT
1.3.15 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT
1.3.16 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 – 5 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบ Cambridge Standard
ในระดับ Cambridge IGCSE ผ่านเกณฑ์ B
1.3.17 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 – 6 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบตามมาตรฐาน IELTS
ผ่านเกณฑ์ 5.0
1.4 ร้อยละของผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1.4.1 ร้อยละของนักเรียนระดับ ชั้น ม.3 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1.4.2 ร้อยละของนักเรียนระดับ ม.6 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์
1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางคณิตศาสตร์
1.8 ร้อยละของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางคอมพิวเตอร์
1.9 ร้อยละของนักเรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ระดับชั้น
1.9.1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (Speaking Test) ผ่านเกณฑ์
Common European Framework Standard ในระดับ A2
1.9.2 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1 สามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Test) ผ่านเกณฑ์
Common European Framework Standard ระดับ A1
1.9.3 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.2 – 3 สามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Test) ผ่านเกณฑ์
Common European Framework Standard ระดับ A2
1.9.4 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4 สามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ (Essay Test)
Common European Framework Standard ระดับ B1
1.9.5 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.5 – 6 สามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Test) ผ่านเกณฑ์
Common European Framework Standard ระดับ B2
1.10 จานวนผลงาน นวัตกรรม วิจัย และStartup ของนักเรียน
1.11 ร้อยละของนักเรียนที่รู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์แต่ละระดับชั้น
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs & 8Cs)
2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะ 3Rs
2.1.1 ร้อยละของนักเรียนอ่านออก (Reading) โดยใช้ข้อสอบอ่านและวิเคราะห์
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2.1.2 ร้อยละของนักเรียนเขียนได้ (WRiting) โดยใช้ข้อสอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Test)
จากตัวชี้วัดความสาเร็จ 1.9.2 – 19.5
2.1.3 ร้อยละของนักเรียนคิดเลขเป็น (ARithmetics) โดยใช้เกรดในรายวิชาคณิตศาสตร์
2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะ 8Cs
2.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
(Critical Thinking and Problem Solving) และทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and
Innovation)
2.2.2 ร้อยละของนั กเรียนที่ มี ทั กษะด้ านการสื่ อสาร สารสนเทศ และรู้เท่ าทั นสื่ อ (Communications,
Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT Literacy)
2.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
2.2.4 ร้อยละของนั กเรียนที่ มี ทั กษะด้ านความร่วมมื อ การท างานเป็ นที ม และภาวะผู้ น า (Collaboration
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)
และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
3. จานวนกลุ่มสาระที่มีการพัฒนาการเรียนรู้แนวใหม่
4. ร้อยละของนักเรียนมีความภาคภูมิใจรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเรียนรู้ยุค Digital Age
กลยุทธ์ที่ 2.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
จุดมุ่งหมำย
โรงเรียนมี จานวนบุคลากรตามเกณฑ์ อัตรากาลั ง มุ่ง ส่งเสริมและพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรักและความผูกพันที่ดีต่อองค์กร
มีความพึงพอใจและมีความสุขในการทางาน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. มีอัตรากาลังบุคลากรตามเกณฑ์
2. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรระดับดีขึ้นไปและสอดคล้องกับผลลัพธ์ขององค์กร
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจและมีความสุขในการทางาน
4. ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดับดีขึ้นไป
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
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6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลระดับในระดับมูลนิธิฯ/จังหวัด/ประเทศ/นานาชาติ
8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีล่ าออกก่อนเกษียณลดลง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3.4 จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงของบุคลากร
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนให้มีมำตรฐำน
จุดมุ่งหมำย
มุ่งพัฒนาทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กร การนิเทศและวิจัย การนาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. จานวนมาตรฐานที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์
2. จานวนหน่วยงานที่ผู้มารับบริการพึงพอใจและมีความสุข
3. จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
5. จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน
6. จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยวัฒนธรรมองค์กร
7. จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยการนิเทศและวิจัย
8. จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยสารสนเทศ
9. จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยการนาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หรือการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
10. จานวนเงินในกองทุน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4.2 การบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ระดมสรรพกำลังเพื่อเสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งใน
และต่ำงประเทศ
จุดมุ่งหมำย
มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่ว ม/สนั บ สนุ น เพื่ อ พั ฒ นาการศึ กษาและสร้า งสั ง คมแห่ ง การเรีย นรู้ ใ นโรงเรีย น รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี เ วที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ
2. จานวนองค์ความรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี ของโรงเรียน
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและอื่นๆ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศ
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3.5 ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ/กลยุทธ์/มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ลำดับ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1

ร้อยละของนักเรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและ
การช่วยเหลือสังคม
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิตามคุณค่า
พระวรสาร
ร้อยละของนักเรียนที่มีความอิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม
คุณภาพสากล
3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความอิ่มเอิบ
3.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความอบอุ่น
3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีความอารี (ช่วยเหลือสังคม)
3.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม (คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
3.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพสากล (ผลการสอบตามมาตรฐาน)
จานวนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียน ครูและนักเรียนปฏิบตั ิ
ตามแผนและนโยบายของมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย
จานวนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความ
ยุติธรรม และสันติ
จ านวนนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (การเคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ)
6.1 จ านวนนั ก เรี ย นได้ รั บ การปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
6.2 จานวนนั กเรียนเข้าร่วมการอนุรักษ์และพัฒ นาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2
3

4

5

6

เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563
92
93
94 ฝ่ายกิจการนักเรียน
93

94

95

งานบริหารบุคคล

90
90
92
90
80
89

91
91
93
91
81
90

92
92
94
92
82
92

ฝ่ายวิชาการ
งานระดับชัน้
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ

90

91

92

กลุ่มสาระสังคมฯ

90

91

92

ฝ่ายวิชาการ

90

91

92

90

91

92

งานนโยบาย
และแผน

ฝ่ายกิจการนักเรียน
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ/มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร/ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้อง
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ก่อนเปิดปี
61 62 63
กำรศึกษำ
1.1 พัฒนำ
1.1.1 ร้อยละของ
1) กิจกรรมผสานชีวติ ระดับชัน้
   งานอภิบาล
นักเรียนในกำร
นักเรียนมี
ม. 1 – 6
แสวงหำสัจธรรม ประสบการณ์ในการ 2) กิจกรรมค่ายมงฟอร์ตอาสา
   งานกิจกรรม
ของชีวิต (ตำม
แสวงหาความจริงและ พัฒนาชนบท
คุณค่ำพระวรสำร) การช่วยเหลือสังคม
มีวิริยะ อุตสำหะ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.2 พัฒนำครูและ 1.2.1. ร้อยละของครู 1) พัฒนาครูและบุคลากรทาง
  งานบริหาร
บุคลำกรทำงกำร และบุคลากรทางการ การศึ ก ษาให้ มี ทั ศ นคติ ก ารร่ ว มมื อ
บุคคล
ศึกษำที่ปฏิบัตติ ำม ศึกษาที่ปฏิบตั ิตาม
ร่วมงาน และเอื้ออาทรต่อทุกคน
คุณค่ำพระวรสำร คุณค่าพระวรสาร
2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
 
ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ผู้ ชี้ แ นะและผู้ น า ให้
ความสนใจส่วนตัวในการพัฒนาเชาว์
ปั ญ ญา อารมณ์ ศี ล ธรรม การเห็ น
คุณค่าในตนเองและความรับผิดชอบ
ของนักเรียน
3) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการ
  งานจัดการ
เรียนการสอนฯ
เรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
1.3 นักเรียนที่มี
1.3.1. ร้อยละของ
1) โครงการสุภาพบุรุษ MC สุภาพ
   ฝ่ายกิจการ
ควำมอิ่มเอิบอบอุ่น นักเรียนที่มีความ
สตรีมงฟอร์ต
นักเรียน
อำรี มีคุณธรรม
อิ่มเอิบ อบอุ่น
2) จัดทาแนวปฏิบัติการจัดกรีฑาสี

คุณภำพสำกล
อารี มีคุณธรรม
1) ติดต่อโรงพยาบาลมาตรวจ
   งานพยาบาล
คุณภาพสากล
สุขภาพนักเรียนทุกคน เพื่อจะนาผล
1.3.1.1 ร้อยละของ
ของหู ตา ฟัน น้าหนักส่วนสูง ฯลฯ
นักเรียนที่มีความ
ไปลงในโปรแกรม SWIS
อิ่มเอิบ
2) ทดสอบสมรรถภาพทางกายของ    กลุ่มสาระสุข
นักเรียนทุกคน แล้วนาผลไปลงใน
พละฯ
โปรแกรม SWIS
3) นาผลจากข้อที่ 1 และ 2
   งาน
มาประเมินนักเรียนว่าสุขภาพ
เทคโนโลยีฯ
ร่างกายผ่านหรือไม่ผา่ น
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มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
4) นาผลการเรียนเฉลี่ยมาประเมิน
ว่านักเรียนมีสติปัญญาผ่านหรือไม่
ผ่าน แล้วนาผลไปลงในโปรแกรม
SWIS
5) ใช้เครื่องมือประเมินอารมณ์
สังคมและจิตใจ ว่านักเรียนผ่านหรือ
ไม่ผ่าน แล้วนาผลไปลงในโปรแกรม SWIS
6) ประเมินพฤติกรรมและสังคมว่า
นักเรียนผ่านหรือไม่ผ่าน แล้วนาผลไป
ลงในโปรแกรม SWIS
7) ประมวลผล 5 มิติ เป็นรายบุคคล
รายห้อง และรายงานผลว่านักเรียน
ผ่านหรือไม่ผา่ น ในแต่ละมิติ ลงใน
โปรแกรม SWIS
8) จัดทามาตรการแก้ไขนักเรียนที่มี
สุขภาพร่างกาย ไม่ผา่ นเกณฑ์
9) จัดทามาตรการแก้ไขนักเรียนด้าน
สติปัญญาไม่ผ่านเกณฑ์
10) จัดทามาตรการแก้ไขนักเรียน
ด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจไม่ผ่าน
เกณฑ์
11) จัดทามาตรการแก้ไขและป้องกัน
สิ่งเสพติด และอบายมุข
12) จัดทามาตรการแก้ไขและป้องกัน
นักเรียนที่ขาด ลา มาสาย ขาดเรียน
และหนีเรียน
13) จัดทามาตรการแก้ไขและป้องกัน
นักเรียนที่ไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบ้าน
และหลับในห้องเรียน
14) จัดทามาตรการแก้ไขและ
ป้องกันนักเรียนที่แต่งกาย และผิด
ระเบียบโรงเรียน

สิ่งที่ต้อง
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
ก่อนเปิดปี
61 62 63
กำรศึกษำ
   งานทะเบียน
นักเรียนและ
วัดผล





 งานแนะแนว





 ครูประจาชั้น





 งาน
เทคโนโลยีฯ







กลุ่มสาระสุข
พละฯ
ฝ่ายวิชาการ



งานแนะแนว





งานส่งเสริม
พฤติกรรม
นักเรียน
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มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม

สิ่งที่ต้อง
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
ก่อนเปิดปี
61 62 63
กำรศึกษำ

งานส่งเสริม

พฤติกรรม
นักเรียน

15) จัดทามาตรการส่งเสริมระเบียบ
วินัย (การเข้าแถว การเดินแถว)
ทาลายทรัพย์สนิ สาธารณสมบัติ
และไม่รักษาความสะอาด
1.3.1.2 ร้อยละของ
1) หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 – 6 จัดทา 
นักเรียนที่มีความอบอุ่น เกณฑ์การประเมินความอบอุ่น

1.4 ปฏิบัติตำม
แผนและนโยบำย
ของมูลนิธิคณะ
เซนต์คำเบรียล
แห่งประเทศไทย

1.3.1.3 ร้อยละของ
นักเรียนที่มีความอารี
(ช่วยเหลือสังคม)
1.3.1.4 ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคุณธรรม
(คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์)
1.3.1.5 ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคุณภาพ
สากล (ผลการสอบ
ตามมาตรฐาน)
1.4.1 จานวนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่
โรงเรียน ครูและ
นักเรียนปฏิบัติตาม
แผนและนโยบายของ
มูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย







2) ครูประจาชัน้ ประเมินนักเรียนแต่
ละคนว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่แล้วนาผล
ไปลงในโปรแกรม SWIS
1) กิจกรรมผสานชีวติ
ระดับชัน้ ม. 1 – 6





 ครูประจาชั้น





 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

1) นาผลจากการประเมิน
ปพ. 5 ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ แล้วนา
ผลไปลงในโปรแกรม SWIS





 งานทะเบียน
นักเรียนและ
วัดผล

1) นาผลจากยุทธศาสตร์ที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 1 ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่
แล้วนาผลไปลงในโปรแกรม SWIS







1) จัดทาแบบฟอร์มรายการที่

ประกอบด้วยงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ที่
ต้องปฏิบัติตามแผนและนโยบายของ
มูลนิธิฯ แล้วจัดส่งให้ผู้รับผิดชอบ
2) จัดทาเครื่องมือตรวจสอบรายการ 



 งานนโยบาย
และแผน









3) จัดทาปฏิทินการตรวจติดตาม
และดาเนินการตามปฏิทนิ
4) แก้ไขปรับปรุง รายงานผล
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มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม

1.5 จัดกำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำร
เคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์
สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ควำม
ยุติธรรม และสันติ

1.5.1 จานวนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่
จัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการเคารพ
ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน
สิทธิเด็ก ความ
ยุติธรรม และสันติ

1) จัดทาแผนการสอนเกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ
สิทธิมนุษยชน (สตรี เด็ก คนพิการ)
ระดับชัน้ ม. 1 – 6
2) รับนักเรียนที่มาจากสังคมที่ดอ้ ย
โอกาส ทางร่างกาย สังคม และ
เศรษฐกิจจานวนไม่น้อยกว่า 10 คน

1.6 กำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(กำรเคำรพต่อ
ชุมชนของชีวิตที่มี
คุณภำพ)

สิ่งที่ต้อง
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
ก่อนเปิดปี
61 62 63
กำรศึกษำ
  กลุ่มสาระ

สังคมฯ





 งานอภิบาล

3) โครงการ Got Your Talent

(ผลจากตัวชี้วัดความสาเร็จ 2.1.1.2)
4) กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน

เรียนอ่อน
5) การจัดสอนเสริมให้แบ่งคาบสอน
ของครูผู้สอนใกล้เคียงกัน และแบ่ง
งานให้บุคลากรทางการศึกษา ใกล้
เคียงกัน เพื่อจะได้แบ่งค่าตอบแทน
ให้ใกล้เคียงกัน และให้ทบทวน
สัดส่วนการแบ่งโดยผ่านมติของครูทั้ง
โรงเรียน
6) เพิ่มช่องทางการร้องเรียนของครู

บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน



 ฝ่ายวิชาการ





1.6.1 จานวนนักเรียน
ได้รับการปลูกฝัง เข้า
ร่วมการอนุรักษ์และ
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(การเคารพต่อชุมชน
ของชีวิตที่มีคุณภาพ)
1.6.1.1 จานวนนักเรียน 1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนา

ได้ รั บ การปลู กฝั ง การ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ (ผลจากโครงการข้อที่ 2.1 และ 2.2)
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน



คณะกรรมการ
สอนเสริม



 งานบริหาร
บุคคล



 ฝ่ายวิชาการ
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สิ่งที่ต้อง
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ก่อนเปิดปี
61 62 63
กำรศึกษำ
1.6.1.2 จานวน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และ    ฝ่ายกิจการ
นักเรียนที่เข้าร่วมการ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
นักเรียน
อนุรักษ์และพัฒนา
2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
   ฝ่ายวิชาการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยั่งยืน
2.1) จั ด ท าแผนการสอน ระดั บ ชั้ น    กลุ่มสาระฯ

ม. 1 – 6 เพื่ อ ปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการ
พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสานึกและ
พฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสีย
มาทาลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความ
ตระหนักรู้ถึงปัญหา และการแก้ปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม
2.2) ออกแบบการประเมินเพื่อ
  

วัดผลว่านักเรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนหรือไม่
2.3) กิจกรรม Big Cleaning Day    งานกิจกรรม
(ม.1-3, ม.6)

2.4) กิจกรรมปลูกป่าลดภาวะ
โลกร้อน (ม.4)
2.5) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม
(ม.5)
2.6) การเปลี่ยนหลอดไฟ LED
2.7) การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
2.8) การติดตั้งโซล่าเซลล์
2.9) การปรับปรุงห้องน้า
2.10) การปรับปรุงห้อง Lab
2.11) การปรับเปลีย่ นเก้าอี้สนาม













2.12) การทาสีอาคาร










2.13) การปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง 


 



งานอาคาร
สถานที่ฯ
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สิ่งที่ต้อง
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ก่อนเปิดปี
61 62 63
กำรศึกษำ
2.14) การปรับปรุงซุ้มจาหน่าย

งานอาคาร
อาหาร
สถานที่ฯ
2.15) การปรับปรุงสวนเกษตร
 

2.16) การปรับปรุงสวนวรรณคดี
2.17) การปรับปรุงกล้องวงจรปิด

2.18) การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

เรียนรู้
2.19) การปรับปรุงระบบประปา

และถังแชมเปญ
4) มาตรการ 3R (Reduce Reuse 
Recycle) เช่น ลดการใช้กระดาษ
เลิกการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก
ลดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มี
การย่อยสลายยาก







 ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มมี ำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ลำดับ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1

ร้อยละของนักเรียนที่มีมาตรฐานสากล (เป็นเลิศทางวิชาการ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์)
1.1 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
1.2 จานวนผลการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
1.3 ร้อยละของผลการสอบนักเรียนตาม Cambridge Standard,
YCT Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT
Standard, IELTS etc.
1.3.1 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 มีคะแนนการสอบ YCT
ระดับ 1 และ 2
1.3.2 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 มีคะแนนการสอบ YCT
ระดับ 3
1.3.3 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 มีคะแนนการสอบ HSK
ระดับ 1
1.3.4 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 แผนการเรียนศิลป์จนี
มีคะแนนการสอบ HSK ระดับ 1 และ 2
1.3.5 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.5 แผนการเรียนศิลป์จนี
มีคะแนนการสอบ HSK ระดับ 3
1.3.6 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนศิลป์จนี
มีคะแนนการสอบ HSK ระดับ 3 และ 4
1.3.7 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์ฝรั่งเศส
สอบ DELF Standard ระดับ A1
1.3.8 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.5 แผนการเรียนศิลป์ฝรั่งเศส
สอบ DELF Standard ระดับ A1 – A2
1.3.9 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์ญปี่ นุ่
สอบ JLPT Standard ระดับ N5
1.3.10 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 แผนการเรียนศิลป์ญปี่ ุ่น
สอบ JLPT Standard ระดับ N5, N4, N3

เป้ำหมำย
2561 2562 2563

85

87

89

30

30

30

ผู้รับผิดชอบ

งานทะเบียน
นักเรียนและวัดผล
ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

75

75

75

70

70

70

70

70

70

70

70

70

75

75

75

ครูผู้สอนภาษาจีน

ครูผู้สอนภาษา
ฝรั่งเศส

ครูผู้สอนภาษาญี่ปนุ่
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ลำดับ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.3.11 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 แผนการเรียน EP
ที่เข้าสอบ Cambridge Standard ในระดับ Cambridge KET
ผ่านเกณฑ์ A2
1.3.12 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 แผนการเรียน EP
ที่เข้าสอบ Cambridge Standard ในระดับ Cambridge PET
ผ่านเกณฑ์ B1
1.3.13 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP
ที่เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐาน Cambridge
Standard ในระดับ CHECKPOINT
1.3.14 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP
ที่เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน Cambridge
Standard ในระดับ CHECKPOINT
1.3.15 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP
ที่เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน Cambridge
Standard ในระดับ CHECKPOINT
1.3.16 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 – 5 แผนการเรียน EP
ที่เข้าสอบ Cambridge Standard ในระดับ Cambridge IGCSE
ผ่านเกณฑ์ B
1.3.17 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 – 6 แผนการเรียน EP
ที่เข้าสอบตามมาตรฐาน IELTS ผ่านเกณฑ์ 5.0
1.4 ร้อยละของผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
(O-NET)
1.4.1 ร้อยละของนักเรียนระดับ ชั้น ม.3 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)

เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563
70
70
70 งาน EP

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70
งานทะเบียน
นักเรียนและวัดผล

60

60

60

1.4.2 ร้อยละของนักเรียนระดับ ม.6 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)

50

50

50

1.5 ร้อยละของนักเรียนมีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
1.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์

90

90

90

งานแนะแนว

80

80

80

กลุ่มสาระวิทย์ฯ

1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางคณิตศาสตร์

80

80

80

กลุ่มสาระคณิตฯ

1.8 ร้อยละของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางคอมพิวเตอร์

80

80

80

กลุ่มสาระการงานฯ

1.9 ร้อยละของนักเรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ระดับชั้น

งานหลักสูตร
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ลำดับ

2

เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
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1.9.1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร 60
60
60 งานหลักสูตร
(Speaking Test) ผ่านเกณฑ์ Common European Framework
Standard ในระดับ A2
1.9.2 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1 สามารถเขียนเรียงความ
60
60
60
ภาษาอังกฤษ (Essay Test) ผ่านเกณฑ์ Common European
Framework Standard ระดับ A1
1.9.3 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.2 – 3 สามารถเขียนเรียงความ
60
60
60
ภาษาอังกฤษ (Essay Test) ผ่านเกณฑ์ Common European
Framework Standard ระดับ A2
1.9.4 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4 สามารถเขียนเรียงความ
60
60
60
ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ (Essay Test) Common European
Framework Standard ระดับ B1
1.9.5 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.5 – 6 สามารถเขียนเรียงความ
60
60
60
ภาษาอังกฤษ (Essay Test) ผ่านเกณฑ์ Common European
Framework Standard ระดับ B2
1.10 จานวนผลงาน นวัตกรรม วิจัย และStartup ของนักเรียน
30
30
30 งานจัดการเรียน
การสอนและนิเทศ
1.11 ร้อยละของนักเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์แต่ละ
60
60
60 งานหลักสูตร
ระดับชัน้
ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ฝ่ายวิชาการ
(3Rs & 8Cs)
2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะ 3Rs ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

2.1.1 ร้อยละของนักเรียนอ่านออก (Reading) โดยใช้ข้อสอบอ่าน
และวิเคราะห์
2.1.2 ร้อยละของนักเรียนเขียนได้ (WRiting) โดยใช้ข้อสอบเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Test) จากตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.9.2 – 1.9.5
2.1.3 ร้อยละของนักเรียนคิดเลขเป็น (ARithmetics) โดยใช้เกรด
ในรายวิชาคณิตศาสตร์
2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะ 8Cs

80

80

80

80

80

80

80

80

80

2.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving) และทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation)

80

80

80
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เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563
2.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ มีทักษะด้า นการสื่อสาร สารสนเทศ 80
80
80 ฝ่ายวิชาการ
และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media
Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)
2.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
80
80
80
(Career and Learning Skills)
2.2.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านความร่วมมือ การทางาน 80
80
80
เป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration Teamwork and
Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมี ความเมตตา
กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
จานวนกลุ่มสาระที่มีการพัฒนาการเรียนรู้แนวใหม่
4
6
8 งานหลักสูตร

4

ร้อยละของนักเรียนมีความภาคภูมิใจรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา

ลำดับ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

70

70

70

กลุ่มสาระสังคมฯ
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
61 62 63

2.1 พัฒนำนักเรียน 2.1.1 ร้อยละของนักเรียน
ให้มีมำตรฐำน
ที่มีมาตรฐานสากล (เป็น
สำกล
เลิศทางวิชาการ สื่อสาร
ได้อย่างน้อย 2 ภาษา
ล้าหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
2.1.1.1 ร้อยละของ
1) นาผลประเมินของปีการศึกษาที่
ผลสัมฤทธิน์ ักเรียน 8 ผ่านมา มาวิเคราะห์แนวโน้มว่า
กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 นักเรียนแต่ละระดับชั้นจะผ่าน
ขึ้นไป
ตัวชี้วัดความสาเร็จหรือไม่
2) กรณีที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ จะปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
3) กรณีที่มีปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนแล้วมีแนวโน้มว่าจะ
ไม่ผ่านตัวชี้วัดความสาเร็จจัดให้มี
การทบทวนความรู้ก่อนสอบ
4) เตรียมความพร้อมในการรับ
นักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อใน
โรงเรียน
5) พัฒนาระบบการวัดประเมินผล
ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ
สถานศึกษาในประเทศประชาคม
อาเซียนและต่างประเทศ
2.1.1.2 จานวนผลการ 1) โครงการ Got Your Talent
แข่งขันระดับจังหวัด 1.1) กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ
ระดับประเทศและระดับ 1.2) กิจกรรมโครงงานและชุมนุม
นานาชาติ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1.3) กิจกรรม Crossword
1.4) กิจกรรมคาคม
1.5) กิจกรรม A-Maths

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ





 งานทะเบียน
นักเรียนและ
วัดผล





 ฝ่ายวิชาการ

สิ่งที่ต้อง
ดำเนินกำร
ก่อนเปิดปี
กำรศึกษำ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

2.1.1.3 ร้อยละของผล
การสอบนักเรียนตาม
Cambridge Standard,
YCT Standard, HSK
Standard, DELF
Standard, JLPT
Standard, IELTS etc.
2.1.1.3(1) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 1
มีคะแนนการสอบ YCT
ระดับ 1 และ 2
2.1.1.3(2) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชั้น ม. 2 มี
คะแนนการสอบ YCT
ระดับ 3
2.1.1.3(3) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชั้น ม. 3 มี
คะแนนการสอบ HSK
ระดับ 1
2.1.1.3(4) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 4
แผนการเรียนศิลป์จีน
มีคะแนนการสอบ HSK
ระดับ 1 และ 2

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
61 62 63
1.6) กิจกรรมตอบปัญหา
1.7) กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
1.8) กิจกรรมแข่งขันดนตรี
1.9) กิจกรรมแข่งขันกีฬา
1.10) กิจกรรมประกวดหนังสั้น
1.11) กิจกรรมการประกวดวาดภาพ
1.12) กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ตาม
จดหมายเชิญ
1) ประสานหน่วยงานจัดสอบ
มาตรฐาน
2) ดาเนินการสอบ
3) นาผลมาเทียบกับตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
4) กรณีไม่ผ่านตัวชี้วัดความสาเร็จ
ให้คัดเลือกนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาติวหรือรับสมัครนักเรียนที่สนใจ
มาเรียนเสริม
5) จัดสอบนักเรียนที่ไม่ผ่านรอบที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
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2.1.1.3(5) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 5
แผนการเรียนศิลป์จีน มี
คะแนนการสอบ HSK
ระดับ 3
2.1.1.3(6) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 6
แผนการเรียนศิลป์จีน มี
คะแนนการสอบ HSK
ระดับ 3 และ 4
2.1.1.3(7) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชัน้ ม.4
แผนการเรียนศิลป์
ฝรั่งเศสสอบ DELF
Standard ระดับ A1
2.1.1.3(8) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 5
แผนการเรียนศิลป์
ฝรั่งเศสสอบ DELF
Standard ระดับ A1 –
A2
2.1.1.3(9) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชั้น ม. 4
แผนการเรียนศิลป์ญี่ปุ่น
สอบ JLPT Standard
ระดับ N5
2.1.1.3(10) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 5
แผนการเรียนศิลป์ญี่ปนุ่
สอบ JLPT Standard
ระดับ N5, N4, N3

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
61 62 63
1) ประสานหน่วยงานจัดสอบ
มาตรฐาน
2) ดาเนินการสอบ
3) นาผลมาเทียบกับตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
4) กรณีไม่ผ่านตัวชี้วัดความสาเร็จ
ให้คัดเลือกนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาติวหรือรับสมัครนักเรียนที่สนใจ
มาเรียนเสริม
5) จัดสอบนักเรียนที่ไม่ผ่านรอบที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
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2.1.1.3(11) 11 ร้อยละ 1) ประสานหน่วยงานจัดสอบ
ของนักเรียนระดับชั้น ม. มาตรฐาน
1 แผนการเรียน EP ที่ 2) ดาเนินการสอบ
เข้าสอบ Cambridge 3) นาผลมาเทียบกับตัวชี้วัด
Standard ในระดับ
ความสาเร็จ
Cambridge KET ผ่าน 4) กรณีไม่ผ่านตัวชี้วัดความสาเร็จ
เกณฑ์ A2
ให้คัดเลือกนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
2.1.1.3(12) ร้อยละของ มาติวหรือรับสมัครนักเรียนที่สนใจ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 2 มาเรียนเสริม
แผนการเรียน EP ที่เข้า 5) จัดสอบนักเรียนที่ไม่ผ่านรอบที่ 2
สอบ Cambridge
Standard ในระดับ
Cambridge PET ผ่าน
เกณฑ์ B1
2.1.1.3(13) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 3
แผนการเรียน EP ที่เลือก
สอบวิชาคณิตศาสตร์
ตามมาตรฐาน
Cambridge Standard
ในระดับ CHECKPOINT
2.1.1.3(14) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 3
แผนการเรียน EP ที่เลือก
สอบวิชาวิทยาศาสตร์
ตามมาตรฐาน
Cambridge Standard
ในระดับ CHECKPOINT
2.1.1.3(15) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 3
แผนการเรียน EP ที่เลือก
สอบวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ
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ตามมาตรฐาน
Cambridge Standard
ในระดับ CHECKPOINT
2.1.1.3(16) ร้อยละของ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 4 –
5 แผนการเรียน EP ที่
เข้าสอบ Cambridge
Standard ในระดับ
Cambridge IGCSE
ผ่านเกณฑ์ B
2.1.1.3(17)ร้อยละของ
นักเรียนระดับชั้น ม. 5 6 แผนการเรียน EP ที่
เข้าสอบตามมาตรฐาน
IELTS ผ่านเกณฑ์ 5.0
2.1.1.4 ร้อยละของผล
คะแนนเฉลี่ยการสอบ
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน
(O-NET)
2.1.1.4(1) ร้อยละของ 1) นาผลคะแนน O-NET ของ
นักเรียนระดับ ชัน้ ม.3 มี นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา
ผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ ที่ผ่านมา มาวิเคราะห์เพื่อจาแนกว่า
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานตัวชี้วัดใดที่นักเรียนส่วน
(O-NET)
ใหญ่ไม่ผ่าน แล้วนาไปปรับวิธีการ
2.1.1.4(2) ร้อยละของ สอนในแผนการสอนหรือแทรก
นักเรียนระดับ ม.6 มีผล ข้อสอบให้นักเรียนฝึกในเวลาเรียน
คะแนนเฉลี่ยการสอบ หรือจัดติวนักเรียนทั้งระดับบนห้อง
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน ประชุมใหญ่โดยวิทยากรภายนอก
2) จัดสอบ PRE-ONET ในระดับชั้น
(O-NET)
ม.3 และ ม.6 เพื่อนาผลคะแนนมา
วิเคราะห์เพื่อจาแนกว่ามาตรฐาน
ตัวชี้วัดใดทีน่ ักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่าน

ผู้รับผิดชอบ
งาน EP













งานทะเบียน
นักเรียนและ
วัดผล
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และจาแนกนักเรียนที่ทาคะแนนได้
โดดเด่น
3) นาผลสอบมาจาแนกนักเรียน
3.1) กลุ่มนักเรียนที่มีคะแนน
สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละวิชา
ให้จัดติวเข้มเพื่อให้นักเรียนมีคะแนน
เต็ม 100
3.2) กลุ่มนักเรียนที่คะแนนเฉลี่ย
รวมไม่ถึงร้อยละ 65 ให้จัดเรียนเสริม
แยกวิชาในแต่ละมาตรฐานตัวชีว้ ัดที่
นักเรียนไม่ผา่ น
3.3) กลุ่มนักเรียนที่ได้คะแนน
เฉลี่ยรวมตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป
เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจมา
เรียนเสริม
4) มอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่นักเรียน
4.1) มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับ
นักเรียนที่มีคะแนนเต็ม 100 ในแต่
ละรายวิชา
4.2) มอบรางวัลให้กับห้องเรียน
ชั้น ม.3 ที่ได้คะแนนสอบเฉลี่ยเกิน
65 เปอร์เซ็นต์
4.3) มอบรางวัลให้กับห้องเรียน
ชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนสอบเฉลี่ยเกิน
55 เปอร์เซ็นต์
2.1.1.5 ร้อยละของ
1) โครงการ Road To University 
นักเรียนมีผลการสอบเข้า 1.1) จัดแยกห้องเรียนของนักเรียน
มหาวิทยาลัยทั้งใน
ชั้น ม.5ที่จะขึ้น ม.6 โดยใช้คะแนน
ประเทศและต่างประเทศ 2 ส่วน คือ GPAX 3 ภาคเรียนคิด
เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ และคะแนน
สอบ PRE-9 สามัญ คิดเป็น 70
เปอร์เซ็นต์ รวมกันแล้วจัดเรียง



ผู้รับผิดชอบ
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ห้องเรียนตามความสามารถ
1.2) ครูแนะแนวสอนกิจกรรมเป็น
รายคาบ เพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียนในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา โดยครอบคลุมทั้ง
4 ด้าน คือ รู้จักตนเอง รู้จักงาน
และอาชีพ รู้จักคณะสาขา และ
รู้จักหนทางสอบติด
1.3) จัดเชิญวิทยากรจากสานัก
ทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือวิทยากร
ที่มีความรู้เรื่องระบบ TCAS และ
การเตรียมความพร้อมทั้ง 5 รอบ
(Portfolio, โควตา, รับตรงร่วม,
Admission และรับอิสระ) มาให้
ความรู้ แนะนา ตอบข้อซักถาม
ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองใน
ระดับชั้น ม.ปลาย
1.4) จาแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
ตามคณะทีส่ นใจ โดยแต่ละกลุ่มจะ
มีพี่เลี้ยงกลุ่มประกอบด้วย
ครูผู้สอน ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง มี
หน้าที่ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา
ติดตามการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนในกลุ่มตนเอง
1.5) จัดนักเรียนฝึกประสบการณ์
ตรง เช่น กลุ่มคณะแพทย์ จะฝึก
ประสบการณ์ที่ โรงพยาบาล
สวนดอก, โรงพยาบาลจอมทอง,
กลุ่มวิศวกรรม จะฝึกประสบการณ์
ที่กรมชลประทานเชียงใหม่ เป็นต้น
1.6) จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา พี่สอนน้อง ด้วยทักษะ

ผู้รับผิดชอบ
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ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
1.7) จัดเชิญและต้อนรับวิทยากร
จากมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน
และการศึกษาต่อต่างประเทศ มา
ให้ความรู้นักเรียน เรื่องหลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิดสอน ทุนศึกษาต่อ
ทั้งในและต่างประเทศ
1.8) จัดการสอบเสมือนจริง PRETCAS เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ต้องพัฒนาและนาผลคะแนนที่
ได้มาวางแผนการเลือกคณะ
การสอบมีจานวน 2 ครั้ง
1.8.1) ครั้งที่ 1 PRE-9สามัญ
ช่วงเดือนสิงหาคม
1.8.2) ครั้งที่ 2 PRE-TCAS
ช่วงเดือนตุลาคม
1.9) จัดติวเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบ แบ่งออกเป็น 2
ประเภท
1.9.1) ติวระยะยาว คือ มีการ
จัดคาบเรียนปกติเป็นคาบส่งเสริม
วิชาการ โดยนักเรียนสามารถเลือก
ลงวิชาที่ตนเองต้องการเตรียมความ
พร้อม
1.9.2) ติวระยะสั้น คือ เชิญ
วิทยากรหรือติวเตอร์ที่มีความรู้
เฉพาะทาง มาสอนเพื่อเพิ่มเทคนิค
การทาข้อสอบ
1.10) การจัดค่ายวิชาการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการสอบ
สารวจนักเรียนทีส่ อบติด
ทั้งหมด เพื่อจัดพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้า

ผู้รับผิดชอบ
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มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 1 รอบ
Portfolio เพื่อเสริมแรงทางบวก
และสร้างแรงบัลดาลใจให้กับรุ่น
น้องต่อไป
2.1.1.6 ร้อยละของ
1) จัดทาเกณฑ์นักเรียนที่มีความ

นักเรียนที่มีความโดดเด่น โดดเด่นทางวิทยาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ย
2.1.1.7 ร้อยละของ

นักเรียนที่มีความโดดเด่น ผลการแข่งขันภายนอก การเผยแพร่
และนาเสนอผลงานต่อสาธารณะ
ทางคณิตศาสตร์
ฯลฯ
2.1.1.8 ร้อยละของ

นักเรียนที่มีความโดดเด่น
ทางคอมพิวเตอร์
2.1.1.9 ร้อยละของ
นักเรียนที่สื่อสาร
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ระดับชัน้
2.1.1.9(1) ร้อยละของ 1) ครูภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะ

นักเรียนมีทักษะการใช้ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการ
ตามเกณฑ์ Common European
สื่อสาร (Speaking
Framework Standard ในระดับ A2
Test) ผ่านเกณฑ์
2) ครูชาวต่างชาติทดสอบทักษะ
Common European การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
Framework Standard ตามเกณฑ์ Common European
ในระดับ A2
Framework Standard ในระดับ
A2 โดยใช้ครูต่างชาติ 1 คนต่อ
นักเรียน 2 คน
3) กรณีไม่ผ่านตัวชี้วัดความสาเร็จ
ให้คัดเลือกนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาติวหรือรับสมัคร นักเรียนที่สนใจ
มาเรียนเสริม
4) จัดสอบนักเรียนทีไ่ ม่ผา่ นรอบที่ 2

ผู้รับผิดชอบ



 กลุ่มสาระวิทย์ฯ



 กลุ่มสาระคณิตฯ



 กลุ่มสาระการงานฯ



 งานหลักสูตร

สิ่งที่ต้อง
ดำเนินกำร
ก่อนเปิดปี
กำรศึกษำ
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
61 62 63

2.1.1.9(2) ร้อยละของ 1) ครูภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะ
นักเรียน ชั้น ม.1
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
สามารถเขียนเรียงความ ตามเกณฑ์ Common European
ภาษาอังกฤษ (Essay Framework Standard ตาม
Test) ผ่านเกณฑ์
เกณฑ์ระดับชั้น
Common European 2) ครูชาวต่างชาติทดสอบทักษะ
Framework Standard การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
ระดับ A1
ตามเกณฑ์ Common European
2.1.1.9(3) ร้อยละของ Framework Standard ตาม
นักเรียน ชั้น ม. 2 – 3 เกณฑ์ระดับชั้น โดยจัดสอบในห้อง
สามารถเขียนเรียงความ ประชุมใหญ่ทีละระดับชั้น
ภาษาอังกฤษ (Essay 3) กรณีไม่ผ่านตัวชี้วัดความสาเร็จ
ให้คัดเลือกนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
Test) ผ่านเกณฑ์
Common European มาติวหรือรับสมัครนักเรียนที่สนใจ
Framework Standard มาเรียนเสริม
4) จัดสอบนักเรียนที่ไม่ผ่านรอบที่ 2
ระดับ A2
2.1.1.9(4) ร้อยละของ
นักเรียน ชั้น ม.4
สามารถเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์
(Essay Test)
Common European
Framework Standard
ระดับ B1
2.1.1.9(5) ร้อยละของ
นักเรียน ชั้น ม.5 – 6
สามารถเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษ (Essay
Test) ผ่านเกณฑ์
Common European
Framework Standard
ระดับ B2

ผู้รับผิดชอบ





 งานหลักสูตร
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
61 62 63

2.1.1.10 จานวนผลงาน 1) จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม 
นวัตกรรม วิจัย และ ให้นักเรียนมีผลงาน นวัตกรรม วิจัย
Startup ของนักเรียน และStartup
2) ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงาน
นวัตกรรม วิจัย และStartup
3) จัดหรือส่งเข้าประกวดผลงาน
นวัตกรรม วิจัย และStartup
4) จัดทาทะเบียนผลงาน นวัตกรรม
วิจัย และ Startup
5) เผยแพร่ นาเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับผลงาน นวัตกรรม
วิจัย และ Startup
6) จดลิขสิทธิ์ผลงาน นวัตกรรม
วิจัย และStartup ที่มีคุณค่า
2.1.1.11 ร้อยละของ 1) กาหนดเกณฑ์จานวนคาศัพท์ที่ 
นักเรียนรู้คาศัพท์
นักเรียนแต่ละระดับชัน้ ต้องรู้
ภาษาอังกฤษผ่าน
2) จัดทาสมุดคาศัพท์และจาแนก
เกณฑ์แต่ละระดับชั้น เป็นระดับชั้น
3) ครู IE จัดสอบ Dictation ในคาบ
เรียน วิชา IE อย่างน้อย 5 นาทีใน 1
คาบ และอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2
สัปดาห์
4) งาน IE จัดสอบ Dictation บน
ห้องประชุมใหญ่ทีละระดับชั้น
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2.2 จัดกำรเรียน 2.2.1 ร้อยละของ
กำรสอนเทียบเคียง นักเรียนที่มีทักษะการ
มำตรฐำนสำกล เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3Rs & 8Cs)
2.2.1.1 ร้อยละของ
นักเรียนที่มีทักษะ 3Rs

ผู้รับผิดชอบ



 งานจัดการเรียน
การสอนและ
นิเทศ



 งานหลักสูตร

สิ่งที่ต้อง
ดำเนินกำร
ก่อนเปิดปี
กำรศึกษำ
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2.2.1.1(1) ร้อยละของ
นักเรียนอ่านออก
(Reading) โดยใช้
ข้อสอบอ่านและ
วิเคราะห์

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
61 62 63

1) ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระในแต่ละ 
ระดับชัน้ ดาเนินการสอนโดยเน้น
ทักษะการอ่านและวิเคราะห์ให้กับ
นักเรียนทุกคน
2) ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระร่วมกันออก
ข้อสอบวัดทักษะการอ่านและ
วิเคราะห์
3) ดาเนินการสอบ
4) กรณีคะแนนสอบเฉลี่ยในระดับชั้น
ใดไม่ผ่านตัวชี้วัดความสาเร็จ ให้
ระดับชั้นนั้นสอนซ่อมเสริมและ
ดาเนินการสอบครั้งที่ 2
2.2.1.1(2) ร้อยละของ 1) จากผลตัวชี้วัดความสาเร็จ

นักเรียนเขียนได้
2.1.1.9(2) - 2.1.1.9(5)
(WRiting) โดยใช้ข้อสอบ
เขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษ (Essay
Test) จากตัวชี้วัด
ความสาเร็จ 1.9.2 –
1.9.5
2.2.1.1(3) ร้อยละของ 1) จากเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 
นักเรียนคิดเลขเป็น
(ARithmetics) โดยใช้
เกรดในรายวิชา
คณิตศาสตร์
2.2.1.2 ร้อยละของ
นักเรียนที่มีทักษะ 8Cs
2.2.1.2(1) ร้อยละของ 1) จัดทาแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 
นักเรียนที่มีทักษะด้าน ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการคิด
การคิดอย่างมี
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
วิจารณญาณ และ
การแก้ปัญหา (Critical Thinking
ทักษะในการแก้ปัญหา and Problem Solving) และ

ผู้รับผิดชอบ



 งานทะเบียน
นักเรียนและ
วัดผล











 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

สิ่งที่ต้อง
ดำเนินกำร
ก่อนเปิดปี
กำรศึกษำ
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(Critical Thinking
and Problem
Solving) และทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
(Creativity and
Innovation)

2.2.1.2(2) ร้อยละของ
นักเรียนที่มีทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ
(Communications,
Information and
Media Literacy) และ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
(Computing and ICT
Literacy)

2.2.1.2(3) ร้อยละของ
นักเรียนที่มีทักษะอาชีพ
และทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning
Skills)

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
61 62 63
ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (Creativity and
Innovation)
2) ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผล
ว่านักเรียนมีทักษะด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and
Problem Solving) และทักษะด้าน
การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation)
1) จัดทาแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 
ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสือ่ สาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, Information
and Media Literacy) และ ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT Literacy)
2) ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผล
ว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, Information
and Media Literacy) และทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT Literacy)
1) โครงการ Career Shopping Day 

ผู้รับผิดชอบ

สิ่งที่ต้อง
ดำเนินกำร
ก่อนเปิดปี
กำรศึกษำ





 ครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์







 งานแนะแนว
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2.2.1.2(4) ร้อยละของ
นักเรียนที่มีทักษะด้าน
ความร่วมมือการทางาน
เป็นทีม และภาวะผู้นา
(Collaboration
Teamwork and
Leadership) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์ (Cross-cultural
Understanding) และมี
ความเมตตา กรุณา วินัย
คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
61 62 63

1) งานลูกเสือจัดทาแผนการสอน

ชั้น ม.1 – 3 ให้นักเรียนเกิดทักษะ
ด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม
และภาวะผู้นา (Collaboration
Teamwork and Leadership)
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural
Understanding และมีความเมตตา
กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)
2) ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผล
ว่านักเรียนมีทักษะด้านความร่วมมือ
การทางานเป็นทีม และภาวะผูน้ า
(Collaboration Teamwork and
Leadership) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์ (Cross-cultural
Understanding และมีความเมตตา
กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)
3) กิจกรรมผสานชีวติ ม.1 – 6
4) โครงการค่ายวิชาการ MC
Academic Camp
2.3 จัดกำรเรียน 2.3.1 จานวนกลุ่มสาระ 1) จัดการเรียนการสอนและพัฒนา 
กำรสอนและ
ที่มีการพัฒนาการ
นักเรียนตามการเรียนรู้แบบ BBL
พัฒนำนักเรียนเพื่อ เรียนรูแ้ นวใหม่
(Brain-based Learning)
รองรับกำรเรียนรู้ยุค
2) ปรับหลักสูตรเพื่อเพิ่มการเรียน
Digital Age
รายวิชา Robotic and STEM
Education
3) จัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝัง
นักเรียนให้เป็นพลเมืองดิจิทัล
4) สรรหาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
ตามความเหมาะสมของกลุ่มสาระ



ผู้รับผิดชอบ

 งานลูกเสือ
งานอภิบาล
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

สิ่งที่ต้อง
ดำเนินกำร
ก่อนเปิดปี
กำรศึกษำ






 งานหลักสูตร
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2.4 สืบสำน
2.4.1 ร้อยละของ
วัฒนธรรมประเพณี นักเรียนมีความ
เพื่อให้นักเรียนเกิด ภาคภูมิใจรากเหง้าวิถี
ควำมภำคภูมิใจใน ชีวิตชาวล้านนา
รำกเหง้ำวิถีชีวิต
ชำวล้ำนนำ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
61 62 63
1) จัดทาแผนการสอน ระดับชั้น
ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดความภาค
ภูมิใจรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา
2) ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผล
ว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจ
รากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนาหรือไม่





สิ่งที่ต้อง
ดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
ก่อนเปิดปี
กำรศึกษำ
 กลุ่มสาระสังคมฯ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ลำดับ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1

มีอัตรากาลังบุคลากรตามเกณฑ์

2

ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรระดับดีขึ้นไปและ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ขององค์กร
ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ มี ค วามพึ ง พอใจและมี ค วามสุ ข ในการ
ทางาน
ร้อยละของบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์
จานวนรางวัลที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลระดับ
ในระดับมูลนิธิฯ/จังหวัด/ประเทศ/นานาชาติ
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกก่อนเกษียณ
ลดลง

3
4
5
6
7
8

เป้ำหมำย
2561 2562 2563
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2.5

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ/มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร/ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้อง
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำร
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
ก่อนเปิดปี
61 62 63
กำรศึกษำ
3.1 พัฒนำระบบ 3.1.1 มีอัตรากาลัง
1) คานวณอัตรากาลังบุคลากรของ
   งานบริหาร
บริหำรงำน
บุคลากรตามเกณฑ์
โรงเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตรากาลัง
บุคคล
บุคคล และ
ของมูลนิธิฯ หรือ กระทรวงศึกษาธิการ
วัฒนธรรม
2) กรณีบุคลากรขาดให้สรรหาเพิ่ม กรณี
องค์กร
ที่บุคลากรทางการศึกษาเกินให้จัดทา
แผนพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นครูผู้สอน
ทดแทนครูเกษียณ
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
61

3.1.2. ร้อยละของ
บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กรระดับดีขึ้นไป
และสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ขององค์กร

1) จัดทาเกณฑ์เกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์กร
2) สร้างเครื่องมือประเมินความผูกพันต่อ
องค์กร
3) ชี้แจงเกณฑ์และเครื่องมือประเมินให้
บุคลากรรับทราบ
4) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กร
5) ประเมินความผูกพันต่อองค์กรและ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์
3.2 จัด
3.2.1 ร้อยละของ
1.1) ประเมินความพึงพอใจและการมี
สวัสดิกำรที่
บุคลากรที่มีความพึง ความสุขในการทางาน ครั้งที่ 1
เหมำะสมให้กบั พอใจและมีความสุขใน 1.2) กรณีไม่ผ่านตัวชี้วัด ให้เสริมสร้าง
บุคลำกร
การทางาน
ความพึงพอใจและความสุขให้กับกลุ่มที่
ไม่ผ่านตัวชี้วัดก่อน
1.3) ประเมินความพึงพอใจและการมี
ความสุขในการทางาน ครั้งที่ 2 เฉพาะ
กลุ่มที่ไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการ
ทางาน
2) โครงการ Happy Workplace
2.1) ประกันสุขภาพกลุ่มครู
2.2) กิจกรรม MC Night
2.3) กิจกรรม Christmas
และครอบครัวมงฟอร์ต
2.4) กิจ กรรมเลี้ ย งสั ง สรรค์ (Happy
paty)
2.5 ) กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาภายใน
ประเทศ (Happy Trip)
2.6) กิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ
3.3 พัฒนำสู่ครู 3.3.1 ร้อยละบุคลากรมี 1) ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา
มืออำชีพ
คุณภาพตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
วิชาชีพของคุรุสภาระดับ 2) กรณีที่ไม่ผ่านตัวชีว้ ัดความสาเร็จ ให้
ดีขึ้นไป
พัฒนาบุคลากรในมาตรฐานทีไ่ ม่ผ่าน



สิ่งที่ต้อง
ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำร
ก่อนเปิดปี
62 63
กำรศึกษำ
  งานบริหาร

บุคคล
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มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
61

3.3.2 ร้อยละของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์

1) กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
1.1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสอบวัด
มาตรฐานสากล TOEIC
1.2) ครูผู้สอนวิชาอื่นและบุคลากร
ทางการศึกษา สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ระดับ KET
3.3.3 ร้อยละของครู 1) สรรหาเกณฑ์วัดทักษะการใช้

และบุคลากรทางการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานของ
ศึกษาที่มีทักษะการใช้ ครูผู้สอน และมาตรฐานบุคลากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา
ผ่านเกณฑ์
2) วัดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูผู้สอนด้วยมาตรฐานสาหรับ
ครูผู้สอน
3) วัดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรทางการศึกษาด้วยมาตรฐาน
สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
4) กรณีไม่ผ่านตัวชี้วัดความสาเร็จ
จัดอบรมและพัฒนา
3.3.4 ร้อยละของครู 1) ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี 
และบุคลากรทางการ ผลงานเข้ารับรางวัลตามจดหมายเชิญ
ศึกษาได้รับรางวัลระดับ 2) สรรหา หน่วยงานที่จัดการประกวด
ในระดับมูลนิธิฯ/
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัด/ประเทศ/
ด้านต่างๆ
นานาชาติ
3) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานส่ง
บุคลากรที่มีผลงานเข้ารับการประกวด
3.4 จัดทำ
3.4.1 ร้อยละของครู 1) จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่ 
แผนกำรบริหำร และบุคลากรทางการ บุคลากรในโรงเรียน
ควำมเสี่ยงของ ศึกษาที่ลาออกก่อน
บุคลำกร
เกษียณลดลง

สิ่งที่ต้อง
ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำร
ก่อนเปิดปี
62 63
กำรศึกษำ
  งานบริหาร
บุคคล

  งาน
เทคโนโลยีฯ

  งานบริหาร
บุคคล
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนให้มีมำตรฐำน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ลำดับ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

จานวนมาตรฐานทีโ่ รงเรียนผ่านเกณฑ์
จานวนหน่วยงานที่ผู้มารับบริการพึงพอใจและมีความสุข
จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน
จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยวัฒนธรรมองค์กร
จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยการนิเทศและวิจัย
จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยสารสนเทศ
จานวนหน่วยงานที่บริหารด้วยการนาเทคโนโลยีมา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หรือการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง
10 จานวนเงินในกองทุน

2561
10
30
30
30
35
30
25
30
41

เป้ำหมำย
2562
12
35
35
35
37
35
30
35
41

2563
15
41
41
41
41
41
35
41
41

ผู้รับผิดชอบ
สานัก
ผู้อานวยการ

งานมาตรฐานฯ
สานัก
ผู้อานวยการ
งานเทคโนโลยีฯ

50 ล้าน 65 ล้าน 80 ล้าน งานการเงิน บัญชี
บาท บาท บาท และงบประมาณ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ/มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร/ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
61 62 63
4.1 พัฒนา
โรงเรียนให้มี
มาตรฐาน

4.1.1 จานวน
มาตรฐานที่โรงเรียน
ผ่านเกณฑ์

1) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ด าเนิ นการให้ หน่ วยงานภายนอกที่ มี
มาตรฐานเข้ามาตรวจความมั่นคงของ
อาคาร คุณภาพน้ าดื่ ม คุณภาพน้ าใน
สระว่ายน้า คุณภาพอาหาร คุณภาพโรง
อาหาร คุ ณ ภาพบ่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย
คุณภาพแสงสว่ าง คุณภาพหม้ อแปลง
ไฟฟ้า คุณภาพสายไฟ คุณภาพห้องน้า
คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ คุ ณ ภ า พ
เครื่องปรับอากาศ คุณภาพถังดับเพลิง

 

สานัก
ผู้อานวยการ

สิ่งที่ต้อง
ดำเนินกำร
ก่อนเปิดปี
กำรศึกษำ
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
61 62 63

2 ) เ ชิ ญ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก ที่ มี 
ม า ต ร ฐ า น ม า ต ร ว จ คุ ณ ภ า พ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
3) เชิ ญ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตมา 
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
4) ประสานงานกับสถาบันสอบวัด
มาตรฐานระดั บ สากลมาสอบวั ด
คุณภาพนักเรียน
5)
ประสานกั บ สถาบั น สอบวั ด
มาตรฐานสากล มาสอบวั ด คุ ณ ภาพ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ส า ห รั บ ค รู ผู้ ส อ น
ภาษาอั ง กฤษใช้ ม าตรฐาน TOEIC
สาหรับครูผู้สอนวิชาอื่นและบุคลากร
ทางการศึกษา ใช้มาตรฐานระดับ KET
6) ส่งครูผู้สอนวิชาดนตรีสากลไปสอบ
วัดมาตรฐาน TIME หรือ Royal
7 ) ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาภายนอก สมศ.
8) ประเมินคุณภาพมาตรฐานภายใน
โดยคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
9) ประเมินคุณภาพมาตรฐานภายใน
โดยมูลนิธิฯ
10) รับการประเมินโรงเรียนสีขาว





กลุ่มสาระฯ
วิทย์

 

งานการเงิน
บัญชีและ
งบประมาณ
ฝ่ายวิชาการ

 

งานบริหาร
บุคคล




งาน
มาตรฐานฯ




 



 

11) รับการประเมินคุณภาพโรงอาหาร
12) ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้ 
เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง




ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
งาน
โภชนาการ
สานัก
ผู้อานวยการ

สิ่งที่ต้อง
ดำเนินกำร
ก่อนเปิดปี
กำรศึกษำ
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มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม

4.1.2 จานวน
หน่วยงานที่ผู้มารับ
บริการพึงพอใจและมี
ความสุข
4.1.3 จานวน
หน่วยงานที่บริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
4.1.4 จานวนหน่วยงาน
ที่บริหารด้วยการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
4.1.5 จานวน
หน่ ว ยงานที่ บ ริ ห าร
ด้ ว ย ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภาพภายใน
4.1.6 จานวน
หน่ ว ยงานที่ บ ริ ห าร
ด้วยวัฒนธรรมองค์กร
4.1.7 จานวน
หน่ ว ยงานที่ บ ริ ห าร
ด้วยการนิเทศและวิจัย
4.1.8 จานวน
หน่ ว ยงานที่ บ ริ ห าร
ด้วยสารสนเทศ
4.1.9 จานวนหน่วยงาน
ที่บริหารด้วยการนา
เทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้หรือการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง

1) งานพัฒนาบุคลากรจัดอบรมครูทุก
หน่วยงาน ด้าน Service Mind
2) สารวจความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการ/บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล/
บริหารด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน/
บริหารด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน/
บริหารด้วยวัฒนธรรมองค์กร/บริหารด้วย
การนิเทศและวิจยั /บริหารด้วยสารสนเทศ/
บริหารด้วยการนาเทคโนโลยีมาบริหาร
ของทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 1 เพื่อ
ตรวจสอบว่าผ่านกี่หน่วยงาน
3) ประเมินการบริหารด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
4) แจ้งข้อควรปรับปรุงแก้ไขแก่
หน่วยงานที่ไม่ผ่าน และกาหนดเวลา
ในการปรับปรุง
5) สารวจความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการเฉพาะหน่วยงานที่ไม่ผา่ น ครั้ง
ที่ 2 เพื่อตรวจสอบว่าผ่านกี่หน่วยงาน
และสรุปรายงานเพื่อเปรียบเทียบ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
61 62 63








 สานัก
ผู้อานวยการ
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4.2 กำรบริหำร 4.2.1 จานวนเงินใน
กองทุนเพื่อกำร กองทุน
พัฒนำที่ยั่งยืน

มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
1) บริหารจัดการกองทุนต่างๆ ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของกองทุน
2) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อขอ
สนั บ สนุ น เงิ น เข้ า กองทุ น ให้ แ ก่
ผู้ ป กครอง ศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น
ร้านค้า และผู้มีจิตศรัทธา
3) จั ด ท ามาตรการในการระดมเงิ น
เข้ากองทุน เช่น การจัดกิจกรรมระดม
ทุ น ขอรั บ การสนั บ สนุ น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ห้างร้าน รณรงค์บริจาค
สนับสนุนกองทุน เป็นต้น เพื่อให้
กองทุนมีความยั่งยืน
4) เปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุนเพื่อนา
เงินมาเข้ากองทุน เช่น ที่ดินนอกที่ตั้ง
โรงเรียน เป็นต้น

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
61 62 63








 งานการเงิน
บัญชีและ
งบประมาณ






สิ่งที่ต้อง
ดำเนินกำร
ก่อนเปิดปี
กำรศึกษำ





 ฝ่ายธุรการการเงิน
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ระดมสรรพกำลังเพื่อเสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งใน
และต่ำงประเทศ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เป้ำหมำย
ลำดับ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563
1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุก 15
20
25 งานประชา
ภาคส่ ว นทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ในการพั ฒ นาการศึก ษาของ
สัมพันธ์ฯ
โรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ
2 จานวนองค์ความรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี ของโรงเรียน
200
205
210 งานบริหาร
บุคคล
3 ร้อยละของบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด
80
82
84
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
อื่นๆ
กลยุทธ์/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ/มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
สิ่งที่ต้อง
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ก่อนเปิดปี
61 62 63
กำรศึกษำ
5.1 เสริมสร้ำง 5.1.1 จานวน
1) สารวจเครือข่ายและผู้สนับสนุนที่มีอยู่    งานประชา
เครือข่ายความร่วมมือ ในปัจจุบนั แล้วนามาจัดทาเป็นทะเบียน
สัมพันธ์และ
และขยำย
สัมพันธ์ชุมชน
เครือข่ำยควำม กับบุคคล หน่วยงาน กิจกรรมความร่วมมือ สภาพความสาเร็จ
และองค์กรทุกภาค
ร่วมมือกับบุคคล
จุดเด่นของเครือข่าย และรายชื่อผู้มี
ส่วนทั้งในและ
หน่วยงำนและ
อานาจในการติดต่อกับโรงเรียน
ต่างประเทศในการ
องค์กรทุกภำค พัฒนาการศึกษาของ 2) ประเมินเครือข่ายว่าประสบความ
ส่วนทั้งในและ โรงเรียนที่ประสบ
สาเร็จหรือไม่
ต่ำงประเทศ ความสาเร็จ
3) กรณีไม่บรรลุตามตัวชี้วัดความ สาเร็จ
ให้สร้างและขยายเครือข่ายใหม่
4) ปรับรื้อระบบการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
5.1.2 จานวนองค์

มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม
1) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ

ความรู้ /นวัตกรรม / ศึกษาแสวงหาองค์ความรู้ที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
เทคโนโลยี ของ

การจัดการเรียนการสอนและการ

โรงเรียน

ปฏิบัติงาน

5.1.3 ร้อยละของ

2) ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการ

สิ่งที่ต้อง
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
ก่อนเปิดปี
61 62 63
กำรศึกษำ
   งานบริหาร
บุคคล

บุคลากรที่มีการสร้าง ศึกษาในการสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม/
องค์ความรู้ ถ่ายทอด เทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนและ

3) กาหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ในการ

เผยแพร่องค์ความรู้

สร้างองค์ความรู/้ นวัตกรรม/เทคโนโลยี

นวัตกรรมเทคโนโลยี 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้าง
และอื่นๆ

องค์ความรู/้ นวัตกรรม/เทคโนโลยี
5) บันทึกรวบรวมเพื่อจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลองค์ความรู/้ นวัตกรรม/
เทคโนโลยี อย่างเป็นระบบ
6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู/้
นวัตกรรม/เทคโนโลยี
7) จัดทาบันทึกจานวนการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยน
8) จดลิขสิทธิ์ผลงาน/นวัตกรรม/วิจัย
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ส่วนที่ 4
กำรนำแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ.2561–2563 ไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ บรรลุผลตามตัวชี้วดั ความสาเร็จจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยกาหนดเป็นแนว
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ศึกษาและทาความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ฯ
2. ในแต่ละปีการศีกษา ให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับชั้น มอบหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนรับผิดชอบกลยุทธ์/มาตรการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมที่
หน่วยงานรับผิดชอบ และดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับชั้น ดาเนินงานตาม
กลยุทธ์/มาตรการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ภายในเวลาที่กาหนด หากมีหน่วยงานรับผิดชอบร่วม ให้
ระบุผู้รับผิดชอบในงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้วย
4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับชั้น ประเมินผล
การดาเนินงานตามกลยุทธ์/มาตรการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบว่าบรรลุผลตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
หรือไม่ อย่างไร แล้วนาส่งหัวหน้าฝ่ายหลังดาเนินการเสร็จไม่เกิน 3 สัปดาห์ หากพบว่ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์
มาตรการ งาน โครงการ กิจ กรรมที่ รับ ผิ ด ชอบ ยั ง ไม่ บ รรลุ ผ ลตามตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็จ หัว หน้ า ฝ่ า ยหรื อ
คณะกรรมการฝ่ายต้องหาทางออกหรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขอย่างเร่งด่วน หรือน ามาปรับปรุงแผนในปี
การศึกษาต่อไป
5. งานนโยบายและแผนจัดทาปฏิทินการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ.2561–2563 เมื่อพบว่าผลการดาเนินงาน ยังไม่บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ให้ประสานกับหัวหน้าฝ่ายหรือผู้รับผิดชอบให้บันทึกแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน หรือนามาปรับปรุงแผนในปีการศึกษาต่อไป
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