
 
 

 
 

 

 

http://www.montfort.ac.th/


    

 

 

 

 

ค ำน ำ 

              การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565– 2570 ด าเนินการเพื่อให้ 
บรรลุตามการจัดการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาทิ คุณค่าพระวรสาร ทิศทางการ   จัดการศึกษาใน
แนวมงฟอร์ต วัฏจักรวิถีมงฟอร์ต ปรัชญา นโยบาย แผนยุทธศาสตร์มูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรียล  แห่งประเทศไทย           
ปีการศึกษา 2565 - 2570 และรักษาไว้ซึ่งมรดกการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อาทิ  อัตลักษณ์โรงเรียน     
มงฟอร์ตวิทยาลัย เอกลักษณ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ความส าเร็จ และ Best Practices ของโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย  
วัฒนธรรมองค์กร                                                                                                                                                                   
              แต่ทว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ท าให้การจัดการศึกษามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อสถานการณ์ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันยุค
สมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ยุคโลกาภิวัฒน์ การบริหารจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับ 3Rs 8Cs การจัดการศึกษาที่สนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
แผนการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน (ประเทศไทย) 2560 – 2564  แผนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 – 2562 แผนพัฒนา
การศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564  
               ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความต้องการและความคาดหวังในปัจจุบันและอนาคตของผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่าและ
ชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญใน 3 มิติดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 – 2570 เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ ในสังคมโลกยุค
ศตวรรษที่ 21โรงเรียนมุ่งหวังให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ นี้ จะเป็นเสมือนเป้าหมาย กรอบ ทิศทางและแนวปฏิบัติ
ของการบริหารงานของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้นสู่การน าไปจัดท าแผน การน าไปปฏิบัติ การ
ก ากับ การติดตาม การประเมินผล การรายงาน และการปรับปรุงเพื่อพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA  
    ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ นี้ จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 1  

บทน ำ 

กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2565 – 2570  

            การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 – 2570 ด าเนินการใน

รูปแบบโดยคณะกรรมการตามค าสั่งแต่งตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 20/2564  คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 – 2570 โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีตัวแทนครอบคล ุมจาก   
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    
 

          การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 – 2570 ด าเนินการเพื่อให้ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่จะธ ารงรักษาไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ มรดกของทิศทางการจัดการศึกษาในแนวนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร ์ต โดยศึกษา

วิ เคราะห ์ข้อม ูลแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายของพระศาสนจักร

คาทอลิก (Global Compacton Education, สมณสาส์น Laudato Si, มติสมัชชาโลกคณะเซนต์คาเบรียล  ครั้งที่ 32, คู่มือ

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ, คุณค่าพระวรสาร) และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ประกอบไป

ด้วยแนวคิดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 สรุปประเด็นปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน สู ่การพัฒนา

การศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ  ฉบับที่

13  พ.ศ. 2566 – 2570 สาระส าคัญพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2564  หลักปรัชชาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy Philosophy) ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) มาตรฐานวิชาชีพของคุรุ

สภา มาตรฐานสากล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNESCO) 
 

             คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั ใช้กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 – 2570   ตามแผนภาพ ดังนี ้
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กำรบริหำรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
มี 5 ฝ่าย ดังนี ้
  1. ฝ่ายธุรการ – การเงิน 

  2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  3. ส านักผู้อ านวยการ 
  4. ฝ่ายวชิาการ 
  5. ฝ่ายกิจการนักเรียน 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

2. ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

3. มาตรฐานวิชาชีพครู: คุรุสภา 
4. (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2564 

5. แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 

5.1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  (Sufficiency Economy Philosophy) 
5.2) ความเปน็พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 
6. มาตรฐานสากล (International Standard) 
7. เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนืของยูเนสโก (UNESCO) 
8. พระศาสนจักรคาทอลิกและคณะเซนต์คาเบรียล 

8.1) Global Compact on Education 

8.2) สมณสาสน์ Laudato Si 
8.3) มติสมัชชาโลกคณะเซนต์คาเบรียล คร้ังที่ 32 

8.4) คู่มือการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ 

8.5) คุณค่าพระวรสาร 
 
 
 

 

กำรพัฒนำแผนพฒันาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปีการศึกษา 2565 – 2570 
สังเคราะห์แนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวคิดของ Wheelen and Hunger (2012) และการก าหนดยุทธศาสตร์ 
ของ Koontz and Weihrich (1990) โดยด าเนนิการดังนี ้
1. การเก็บข้อมูลการประเมินจากการรายงานการด าเนนิงานตามพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
ปีการศึกษา  2561 - 2564 

2. เก็บข้อมูลจากใบงานของกลุ่มครูร่วมบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ SOAR 2. การวิเคราะห์ AI 4D  
และ 3. การก าหนดกลยุทธ์เพื่อใช้ในการบริหาร   
3. การวิเคราะห ์SWOT และการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์มาตรการ ตัวชี้วัด โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
4. การตรวจสอบร่างแผนยุทธศาสตร์ฯโดยคณะกรรมการแผนยทุธศาสตร์ฯ และการท าประชาพิจารณ์ให้กับครูในโรงเรียน 

5. การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ผู้อ านวยการ 
 
 
 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2565 – 2570 
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ส าหรับการศึกษาแนวคิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาในการจดัท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2565 – 2570 ประกอบดว้ย 8 แนวคิด มีข้อมูลสรปุโดยสงัเขป ดังนี ้
 
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
    หมวด 1 บททั่วไป 

มำตรำ 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวง

ชนชาวไทยย่อมได้รบัความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย 

มำตรำ 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมาย 

เท่าเทยีมกน ชายและหญงิมสีิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างใน

เรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

ส ังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทา งการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุ

อื่นใด จะกระท ามไิด ้

    หมวด 4 หน้ำที่ของปวงชนชำวไทย 

มำตรำ 50 บุคคลมีหนา้ที ่ดังต่อไปนี ้

(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทัง้ให้

ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) ปฏบิัติตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

(4) เข้ารบัการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคบั 

(5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบญัญัต ิ

(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือ 

เกลียดชงัในสงัคม 

(7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ  

(8) ร่วมมือและสนบัสนุนการอนรุักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิความหลากหลายทางชวีภาพ รวมทัง้

มรดกทางวฒันธรรม 

(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบญัญัต ิ

(10) ไม่รว่มมือหรือสนบัสนนุการทุจริตและประพฤติมชิอบทุกรปูแบบ 
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2. ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวทำงมงฟอรต์ (MEC: Montfortian Education Charter) 

2.1 วิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาของหลุยส์ เดอ มงฟอร์ต (The Education Vision of Louis de Montfort) 

2.2 เปา้หมายการจดัการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต (Goal of Montfortian Education) 

2.3 มิติตา่ง ๆ ของการจดัการศึกษาในแนวทางมงฟอร์ต (Dimension of Montfortian Education)  

2.3.1 วิสัยทัศนฝ์า่ยจติ (A Spiritual Vision) 

2.3.2 การจัดการศึกษาเชิงอา้แขนรบั (Inclusive Education) 

2.3.3 วิธีการของการรับสภาพเช่นเดียวกัน (Incarnational Methodology) 

2.3.4 นวตักรรมใหม ่ๆ และความคดิริเริ่ม (Innovation and Creativity) 

2.4.5 ผลประโยชนส์ูงสุดตอ่เด็ก (The Best Interests of the Child) 

2.3.6 ผู้ร่วมงานและการมีเครือข่าย (Partnership and Networking) 

2.3.7 เคารพต่อชุมชนของชวีิต (Respect for the Community of Life) 

2.3.8 แสวงหาความเปน็เลศิ (Quest for Excellence) 

 
3. มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ : ค ร สภำ 
     คุรุสภา (2556) ได้ก าหนดมาตรฐานวชิาชพีทางการศึกษา 3 ด้าน คือ 

3.1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

3.1.1 มาตรฐานความรู ้

3.1.2 มาตรฐานประสบการณว์ชิาชพี 

3.2 มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

3.3 มาตรฐานการปฏิบตัิตน (จรรยาบรรณของวชิาชีพ) 

3.3.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 

3.3.2 จรรยาบรรณต่อวชิาชพี 

3.3.3 จรรยาบรรณต่อผู้รบับริการ 

3.3.4 จรรยาบรรณต่อผู้รว่มประกอบวชิาชพี 

3.3.5 จรรยาบรรณต่อสังคม 

 
4. (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2564  

            หมวด 1 วัตถ ประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นในการด าเนินการจัดการศึกษา  ให้ผู้เรียนมี

สมรรถนะตามช่วงวัย ความรู้ทางวิชาการหรือท ักษะเฉพาะทาง ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและกระตุ้นให้บุคคลทุกช่วงวัย

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือความรู้อื่นใดที่ตนสนใจ ก าหนดหน้าที่หรือสิทธิของรัฐ เอกชนและบุคคลเพื ่อให ้บรรลุเป ้าหมาย

ของการจัดการศ ึกษา ก าหนดพื้นฐานการจ ัดการศึกษาของโรงเรียนของรัฐที่มุ่งเน้นความเป็นอิสระและคล่องตัวตามความ

พร้อมและศักยภาพของแต่ละโรงเรียน ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของเอกชน           แนวทางการอุดหนุนภาคเอกชนใน

การจัดการศึกษาและการเข้าร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ก าหนดให้มีการรวมตัวของเอกชนในระด ับจังหวัด เพื ่อ

ดำเนินการจัดการศึกษาและการจัดท าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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          หมวด 2 สถำนศึกษำ ก าหนดระบบนิเวศของสถานศึกษาของรัฐ ได้แก่ สภาพและสิ่งแวดล้อมและสภาวะท ี่

ปลอดภัย มีสถานที่ อุปกรณ์ในการศึกษา ครูและบ ุคลากรอื ่น ก าห นดหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและ

โรงเรียน     ของรัฐ และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  ก าหนดวิธีการรับนักเรียนในโรงเรียนของรัฐให้มีความ

หลากหลาย ก าหนดให้การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนของรัฐมีความเป็นอิสระ  และก าหนดให้จัดสรร

งบประมาณให้แก่โรงเร ียน  ของร ัฐโดยให้จ ัดสรรให้เป็นเง ินอุดหนุนทั่วไปที ่ไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดรายได้ของ

โรงเรียนของรัฐ และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน 

         หมวด 3 ครูและบ คลำกรอื่นที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ ก าหนดให้ปรับเปลี่ยนบทบาทของครู “ให้ 

เป็นผู้อ านวยการให้เกิดการเรียนรู้” ก าหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะครูให้สอดคล้องการจัดการเรียนการสอน

แก่นักเรียนแต่ละช่วงวัย ก าหนดให้มีการศึกษาและวิจัยหาต้นแบบ  กระบวนการ และวิธีการที่หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตครู ซึ่งจั ดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดทั้งวิธีการ

ในการพัฒนาศักยภาพครูให้สูงขึ้นและทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีความ

ยืดหยุ่น และเปิดกว้างเพื่อเอื้อให้บุคคลที่ไม่ได้จบการศึกษาครุศาสตร์  

ศึกษาศาสตร์ ก าหนดให้มีการพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรอื่นทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและ

สมรรถนะเพิ่มพูนอย่างต่อเน ื่อง รวมทั้งก าหนดให้มีระบบการต ิดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูและ

บุคลากรอื่นที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

         หมวด 4 กำรจัดกำรศึกษำ ก าหนดระบบการจัดการศึกษาสอดคล้องตามความต้องการหรือ 

วัตถุประสงค์ของนักเรียนเป็นส าคัญ และกำหนดให้มีระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ 

ความรู ้ประสบการณ์ หรือสมรรถนะ รวมทั้งให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้เกิดการศึกษา เพื่อการ 

พัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเร ียนรู้ตลอดช ีวิต ก าหนดให้มีสถาบันหล ักส ูตรและการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของรัฐ

ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที ่ไม่เป็นส่วนราชการมีหน้าที ่และอ านาจในการสนับสนุนด้าน

วิชาการให้กับโรงเรียนสังกัด ก าหนดแนวทางในการจัดท าหลักสูตรต้นแบบ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงรุก ก าหนดการ

ประเมินการเรียนรู้ให้เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของนักเรียนก าหนดวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการ

เรียนรู ้เพื่อพฒันาบุคคลให ้มีความสมบ ูรณ์ทั้งร ่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบทั้ง

ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
              ก าหนดรูปแบบการส่งเสริมการเรียนออกเป็นสามรูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

ตนเอง และการเรียนรู้ เพื่อคุณวุฒิตามระดับ  และก าหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ทั้ง 3 รูปแบบ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจประกาศก าหนดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น

ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชวีิต เพื่อให้บุคคลสามารถเรียนรู้ และ

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้องด าเนินการจัด สง่เสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาม

ความถนัดของตนเอง การประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัว ชุมชน และ

สังคม รวมทั้งก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับ

การศึกษาในโรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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        ก าหนดให้หน่วยจัดการเรียนรู้มีอ านาจรับรองคุณวุฒิ ให้แก่นักเรียนเมื่อส า เร็จการศึกษา  โดยออกเป็น

ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองความรู้ นอกจากนี้ ก าหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้องจัดให้มีระบบการเทียบ

ระดับการศึกษา เทียบเคียง หรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ หรือสมรรถนะ 
 
5. แผนกำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2560 – 2579 

        แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดวสิัยทัศน ์(Vision) ไว้ดังนี ้

       “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) มี 5 ด้าน ประกอบดว้ย 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทัว่ถึง (Access) 

2) นักเรียนทกุคน ทุกกลุ่มเปา้หมายได้รบับริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามอยา่งเทา่เทยีม (Equity) 

3) ระบบการศึกษาที่มีคณุภาพ สามารถพฒันานักเรียนให้บรรลขุีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 

4) ระบบการบริหารจดัการศึกษาที่มปีระสทิธิภาพ เพื่อการพฒันานักเรียนอยา่งทั่วถงึและมีคุณภาพและการลงทุนทาง

การศึกษาคุ้มคา่และบรรล ุเป้าหมาย (Efficiency) 
5) ระบบการศึกษาทีส่นองตอบและกา้วทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปน็พลวัตและบรบิทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)   
 

         มีตัวชี้วดัเพื่อการบรรล ุ5 เป้าหมายทัง้หมด 53 ตัวชี้วัด 
         ก ำหนดย ทธศำสตร์ในการพัฒนาการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเปา้หมายตามจุดมุง่หมาย วิสยัทศัน์และแนวคิด
การจดัการศึกษา ดังนี ้

ย ทธศำสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 

ย ทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ย ทธศำสตร์ที ่3 การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

ย ทธศำสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมทางการศึกษา 

ย ทธศำสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคณุภาพชีวติที่เป็นสิ่งแวดล้อม 

ย ทธศำสตร์ที ่6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 
 

        มีแนวคิดส าคัญที่เก่ียวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 คือ 
 
5.1) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 
          เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการประพฤติ ปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมอย่าง
พอเพียง เท่าทันและเป็นสุข การศึกษาจึงต้องพัฒนานักเรียนให้มีความรอบรู้ มีทักษะที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมจากโลกภาพนอกโดยยึดหลักความพอประมำณ ที่เป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก
เกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีการตัดสินใจที่มีเหต ผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบและมีภูมิค ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
ในอนาคตทั้งใกล้และไกล โดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะน าความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน พากเพียรและใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง (Sufficiency Economy Philosophy)ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สรุป
โดยสงัเขป ดังนี ้

1. ควำมพอประมำณ หมายถึง ความพอดีที่ไมน่้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เชน่ การ

ผลติและการบริโภคที่อยู่ในระดบัพอประมาณ 

2. ควำมมเีหต ผล หมายถงึ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดบัความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพจิารณาจาก

เหตุปัจจัยท ี่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท ี่คาดวา่จะเกิดขึ ้นจากการกระท านัน้ ๆ อย ่างรอบคอบ 

3. มีภูมิค ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรบัผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดา้นตา่ง ๆ ที่จเกิดขึน้ โดย

ค านงึถึงความเปน็ไปได้ของสถานการณ์ตา่ง ๆ ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
โดยมีเงื่อนไขของการตดัสนิใจและด าเนนิกิจกรรมตา่ง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 
1. เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน า

ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

2. เงื่อนไขค ณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจรติและมคีวาม

อดทน มีความเพยีร ใช้สตปิัญญาในการด าเนนิชีวติ 

 
5.2) ควำมเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 
        ควำมเป็นพลเมืองดิจ ิทัล (Digital Citizenship) คือ พลเมืองผ ู้ใช ้งานส ื่อดิจิทัลและส ื่อส ังคม 

ออนไลน์ที่เข้าใจบรรทดัฐานของการปฏบิัติตัวให้เหมาะสมและมคีวามรบัผดิชอบในการใช้เทคโนโลยี 

       การสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความหลากหลายทั้ง 

เชื้อชาต ิอาย ุภาษา และวัฒนธรรม พลเมืองดิจิทัลจึงต้องเปน็ผูท้ี่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม เห็นอกเห็นใจ 

และเคารพผู้อืน่ มีส่วนร่วมและมุ่งเนน้ความเปน็ธรรมในสงัคม 

ทักษะส ำคัญที่เป็นควำมฉลำดทำงดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence Quotient:) ของพลเมือง 

ดิจิทัลมี 8 ประกำร ดังนี้ 

1. ทักษะในกำรรักษำอัตลักษณท์ี่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) 

ความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการอัตล ักษณ์ท ี่ด ีของตนเองไวไ้ด ้อย่างด ีท ั้งในโลกออนไลนแ์ละโลกความจริง 

2. ทักษะกำรคิดวเิครำะห์ มีวิจำรณญำณที่ด ี(Critical Thinking) 

ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาเปน็ประโยชน์และ 

ข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย ข้อมูลติดต่อทางออนไลนท์ี่นา่ตัง้ข้อสงสัยและนา่เชื่อถือ 
3. ทักษะในกำรรักษำควำมปลอดภัยของตนเองในโลกไซเบอร์ (Cybersecurity Management) 
ความสามารถในการป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และป้องกันการโจรกรรมขอมลูหรือ 

การโจมตทีางออนไลน ์

4. ทักษะในกำรรักษำขอ้มูลส่วนตัว (Privacy Management) 

มีดุลพินิจในการบริหารจัดการขอ้มูลส่วนตัว รู้จักปกป้องข้อมูลความส่วนตัวในโลกออนไลน์โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูล 

ออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็นสว่นตัวทั้งของตนเองและผู้อื่น รู้เท่าทันภัยค กภาคทางอนิเทอร์เนต็ เช่น มัลแวร ์ไวรสั

คอมพิวเตอร์และกลลวงทางไซเบอร์ 
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5. ทักษะในกำรจัดสรรเวลำหน้ำจอ (Screen Time Management) 

ความสามารถในการบริหารเวลาในการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทลั รวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหวา่งโลก 

ออนไลน์และโลกภายนอก 

6. ทักษะในกำรบริหำรจัดกำรขอ้มูล ที่ผู้ใช้งำนมีกำรทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ (Digital Footprints) 

ความสามารถในการเขา้ใจธรรมชาติของการใช้ชีวติในโลกดิจิทลัว่าจะหลงเหลือร่อยรอยข้อมูลทิง้ไว้เสมอ รวมไปถึง 

เข้าใจผลลพัธ ์ที่อาจเกิดขึน้ เพื่อการดแูลสิ่งเหลา่นี้อย่างมีความรบัผดิชอบ 

7. ทักษะในกำรรบัมือกับกำรกลัน่แกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying Management) 

ความสามารถในการรับรู้ และรบัมือการคุกคามข่มขู่บนโลกออนไลนไ์ด้อยา่งชาญฉลาด 

8. ทักษะในกำรใช้เทคโนโลยอียำ่งมีจริยธรรม (Digital Ethics) 

        ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจ มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีร่วมกับผู้อื่น         

แผนภูมิของควำมฉลำดของพลเมืองดิจิทัล 8 ประกำร (DQ: Digital Intelligence Quotient) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  มำตรฐำนสำกล (International Standard) 

       มาตรฐานสากล  เป็นมาตรฐานทีไ่ด้จากการพิจารณาหาขอ้ตกลงและเห็นพ้องร่วมกันของประเทศสมาชิก โดยมี

หน่วยงานสากลที่รับผดิชอบในการยกร่างมาตรฐานและมีกระบวนการในการขอข้อคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานที่จะออกมาจาก

สมาชิกในแตล่ะประเทศ 

       มาตรฐานสากลส าหรับพฒันาระบบองค์กร มีหลากหลายด้านในการพัฒนาให้ได้รับการรับรอง เช่น ระบบการ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  ระบบการจัดการด้านพลงังาน ISO 50001  ความ

รับผิดชอบต่อสงัคม ISO 26001 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA (Thailand Quality Award) เป็นตน้ 
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       มาตรฐานสากลที่สะท้อนมาตรฐานคุณภาพดา้นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผลสะท้อนคุณภาพของนักเรียนด้านภาษา เชน่ 

เกณฑ์ CEFR (Common European Framework), Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF 

Standard, JLPT Standard เป็นตน้ 

  
7.  เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ UNESCO (Sustainable Development Goals: SDGs) 
         องค์การสหประชาชาตไิด้ก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ใน 3 มิติ (Dimensions) คือ เศรษฐกิจที่ยั่งยืน สังคมที่ยั่งยนืและสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืน โดยทั้ง 3 มิติต้องมีความเชื่อมโยงและ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
        เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 17 เป้าหมาย ก าหนดเร่งด าเนนิการใหบ้รรลุผลภายใน 15 ป ีนับจากเดือน
กันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสงิหาคม 2573 ดังนี ้

เป้ำหมำยที ่1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (No Poverty) 

เป้ำหมำยที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึน้ และส่งเสริม 

เกษตรกรรมยั่งยนื (Zero Hunger) 

เป้ำหมำยที ่3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวติ และส่งเสริมความเป็นอยู่ทีด่ีของทุกคนใน 

ทุกช่วงอาย ุ(Good Health and Well-being) 

เป้ำหมำยที่ 4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม 

โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชวีิตแก่ทุกคน (Quality Education) 

เป้ำหมำยที ่5 บรรลุถึงความเทา่เทียมทางเพศ และเสริมสรา้งพลังให้แก่สตรีและเด็กหญงิทุกคน (Gender Equality) 

เป้ำหมำยที ่6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน้ าและการสุขาภิบาลได้รบัการจัดการอยา่งยั่งยืน และมีสภาพพร้อม 

ใช้ส าหรับทุกคน (Clean Water and Sanitation) 

เป้ำหมำยที่ 7 ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลั งซื้อของตน 

(Affordable and Sanitation) 

เป้ำหมำยที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอยา่งยั่งยนื ส่งเสริมศักยภาพการมี

งานท าและการจา้งงานเตม็ที่ และงานที่มีคณุคา่ส าหรับทุกคน (Decent Work and Economic Growth) 

เป้ำหมำยที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให ้เป็นอุตสาหกรรมอยา่ง

ยั่งยนืและทั่วถงึ และสนบัสนนุนวัตกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure) 

เป้ำหมำยที ่10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหวา่งประเทศ (Reduced Inequality) 

เป้ำหมำยที่ 11 ท าให ้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

และยัง่ยนื (Sustainable Cities and Communities) 

เป้ำหมำยที ่12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบรโิภคที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and 

Production) 

เป้ำหมำยที ่13 ด าเนนิการอยา่งเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึน้  

(Climate Action) 

เป้ำหมำยที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการพฒันาที่ยัง่ยนื ให้

เป็นไปอยา่งยัง่ยนื (Life Below Water) 
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เป้ำหมำยที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการปา่ไม้อยา่งยั่งยนื

ต่อสู้กับการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสือ่มโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสญูเสยีความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land) 

เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดย

ถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบนัอันเป็นทีพ่ึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทกุระดบั (Peace and 

Justice Strong Institutions) 
เป้ำหมำยที ่17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุน้ส่วน 

ความร่วมมือระดบัสากลต่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื (Partnerships to achieve the Goal) 
 
8. พระศำสนจักรคำทอลิกและคณะเซนตค์ำเบรยีล 

8.1) Global Compact on Education 

       วันที ่15 ตุลาคม 2562 พระสันตะปาปา ฟรานซิส ได้เรียกร้องกับผู้มีน้ าใจดีในการสร้างค าสัญญาที่เรียกวา่  

“กำรสร้ำงข้อตกลงระดับโลกเพื่อกำรศึกษำ” ซึ่งเปน็ปรากฏการณ ์ท ี่ไม ่เคยเกิดข ึ้นมาก่อน 

พระราชด ารินี้ได้รบัการประกาศ ในวันที ่12 กันยายน 2562 สอดคล้องกับข้อเรียกร้องที่แสดงออกชัดเจนเมื่อ 

5 ปีที่ผา่นมา ในสมณสาสน์ Laudato Si เก่ียวกบัอนาคตของโลก โดยมีหลักส าคัญ 7 เร่ือง ที่น าไปปฏบิัต ิคือ 

1. บุคคล คือ จุดศูนย์กลางของกระบวนการการศึกษาทัง้เปน็ทางการและไม่เปน็ทางการ 

2. การรบัฟงัเด็ก หนุ่ม สาวและผู้อ่อนวยั 

3. การส่งเสริมการศึกษาของผู้หญิงและเด็กหญงิ 

4. ครอบครัวเปน็ผู้ให้การศึกษาล าดบัแรกและจ าเปน็ 

5. ตัวเราเองที่จะเรียนรู้ในการตอ้นรบัผู้ที่อ่อนแอและผู้อยู่ชายขอบของสงัคม 

6. การศึกษารูปแบบของเศรษฐกิจ การเมือง การเจริญเตบิโตและความก้าวหนา้ที่เหมาะสมกบั 

มนษุยชาติและดูแลระบบนิเวศวทิยาแบบองค์รวม 

7. การรักษาและเพาะปลูกบา้นส่วนรวมของเรา (โลก) 
 
8.2) สมณสำส์น Laudato Si (Rome, 24 May 2015) 
พระสนัตะปาปา ฟรานซสิ มีสมณสาสน์เก่ียวกบัอนาคตของโลก โดยแบ่งเปน็เร่ืองส าคัญ ๆ ดังนี ้

1. อะไรก าลงัเกิดขึ้นบา้นสว่นรวมของเรา 

2. พระวรสารเกี่ยวกับสิง่สรา้ง 

3. รากเหงา้ของมนษุยชาติเก่ียวกับวิกฤตทิางระบบนิเวศวิทยา 

4. ระบบนิเวศวทิยาแบบองค์รวม 

5. แนวทางวิธีการและการปฏบิตัิ 

6. การศึกษาทางระบบนิเวศวทิยาและจติตารมณ ์
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8.3) มติสมัชชำโลกของคณะเซนต์คำเบรียล ครั้งที่ 32 THE 32nd GENERAL CHAPTER 

       คณะเซนต์คาเบรียลจดัการประชุมสมชัชาโลก คร้ังที ่32 ในปีพ.ศ. 2561 โดยมีพันธกิจทางการศึกษาดังนี ้

ควำมเชือ่ที ่1 การศึกษาแบบคาเบรียลมงฟอร์ต สามารถชว่ยนักเรียนเปน็บุคคลทั้งครบในสงัคม 

ควำมเชือ่ที ่2 ว ิสัยทัศน ์การศึกษาแบบคาเบรียลมงฟอร์ต เป็นเครื่องมือทรงพล ังส าหรับการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ควำมเชือ่ที ่3 ผู้อยู่ชายขอบของสังคม เป็นสว่นจ าเปน็ของพนัธกิจการศึกษาคาเบรยีล-มงฟอรต์ 

ควำมเชือ่ที ่4 เครื่องมือ Information and Communication Technology (ICT) และ Social Media คือ ความจริง

ในเวลานี้ของเรา 

ควำมเชือ่ที ่5 ภราดาคณะเซนตค์าเบรียล เปิดกวา้งส าหรับเปา้หมายสากลขององค์กรสหประชาชาติ 

ควำมเชือ่ที ่6 ภารกจิของคาเบรียล-มงฟอรต์ เปน็พระพรของพระเจา้ต่อพระศาสนจักรคาทอลิก 

 
8.4) คู่มือกำรบรหิำรโดยใชห้ลักธรรมำภิบำล โรงเรียนในเครอืมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรยีลแหง่ประเทศไทย 

(Manual of Good Governance for schools under St. Gabriel’s Foundation, Thailand. 2017) 

      มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้จัดท าคู่มือการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลส าหรับโรงเรยีนในเครือ

มูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 4 หลกัการส าคัญ 

(1) หลักการมีส่วนร่วมและกระบวนการเห็นพ้องในการตัดสินใจ (Participative and consensus process 

 of decision making) 

(2) หลักความโปร่งใสในกระบวนการด าเนนิงาน (Transparency of the process) 

(3) หลักความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ (Accountability for the decisions made 

 and their implementation) 
(4) หลักความเสมอภาค สิทธแิละการไม่เลือกปฏบิัต ิ(Ensuring equity and inclusiveness) 

 
8.5) ค ณค่ำพระวรสำร 
     จากการศึกษามิติต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร ์ต คุณค่าพระวรสารท ี่สอดคล ้องกับใน 

แนวมงฟอร์ตที่ควรได้รบัการหลอ่หลอมในบุคคลให้เกิดการเปลีย่นแปลงในแต่ละคน มีดังต่อไปนี้ 

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

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

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

4. ความสภุาพถ่อมตน (humility) 10. ความยุตธิรรม (justice) 

5. ความซื่อตรง (honesty) 11. สันต/ิการคืนด ี(peace/reconciliation) 

6. ความเรียบง่าย/ความพอเพียง (simplicity/sufficiency)  12. การให้อภัย (forgiveness) 
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ส่วนที่ 2 

กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

2.1 ปรัชญำ และเป้ำหมำยของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย. 

ปรัชญำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะภราดาผู้ยึดมั่นในคติธรรม และความเด็ด
เดี่ยวมานะของนักบุญมงฟอร์ต จึงได้ยึดถือ ปรัชญำ ตามแนวคิดของท่าน 2 ประการคือ 
 1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
 2. LABOR OMNIA VINCIT วิริยะ อุตสาหะ ชนะทุกสิ่ง และน ามาซึ่งความส าเร็จ 
 
 เป้ำหมำยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 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 และการผนึกก าลังความดี 
ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยการศึกษาและเข้าใจอารยธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของ
ชุมชน และชาติอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์ 
 
2.2 วัตถ ประสงคข์องโรงเรียน  
 1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  ให้บริการด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนบุคคล และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 3.  ให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่ ครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของ

โรงเรียน 
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2.3  เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์/ ค ำขวัญของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

เอกลักษณ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

 “กำรจัดกำรศึกษำตำมวิถีมงฟอร์ต” 

อัตลักษณ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

         “ยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอ ตสำหะรับผิดชอบต่อสังคม” 

1. ยึดมั่นในสัจธรรม  คือ นักเรียนแสวงหา เข้าถึง และเห็นคุณค่าของความเป็นจริงของหลักธรรมตาม
ศาสนาที่ตนนับถือ หรือตามคุณค่าพระวรสาร 12 ประการ  

2. มีวิริยะอ ตสำหะ  คือ นักเรียนมีความเพียรพยายาม มีความตั้งใจในการฝ่าฟันความยากล าบากจน
บรรลุเป้าหมาย  

3. รับผิดชอบต่อสังคม  คือ นักเรียนรู้จัก เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น 
ทั้งในระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม/องค์กร จนสะท้อนเป็นวัฒนธรรมและต่อโลกในมิติต่างๆ เช่น มิติทางสังคม 
(นโยบาย/เศรษฐกิจ) มิติทางธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม) และมิติทางวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ เพื่ออุทิศตนในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม 
 

ค ำขวัญของโรงเรียนมงฟอร์วิทยำลัย  

  “อิ่มเอิบ  อบอ ่น  อำรี  มีค ณธรรม  ค ณภำพสำกล” 

1. อิ่มเอิบ:  คือการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกมิติทั้งสุขภาพร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ สังคม  
 และจิตวิญาณ  

1.1 มิติทางสุขภาพร่างกาย คือ ร่างกายเติบโตและพฒันาเหมาะสม สุขภาพดีแข็งแรง 
1.2 มิติทางสติปัญญา คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล มีทักษะกระบวนการ มีวิจารณญาณ 

ในการพัฒนาและใช้ภูมิปัญญาของตนทางด้านศาสตร์ และศิลป์ 
  1.3 มิติทางอารมณ์ คือ มีสนุทรยีภาพและความมั่นคงทางอารมณ์ แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม 
ในแต่ละบรบิท 

1.4 มิติทางดา้นสังคม คือ มีทัศนคติและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้ม วัฒนธรรม ระบอบ  

ระบบองค์กร และเพื่อนมนษุย์อย่างเหมาะสม 

  1.5 มิติทางจติวิญญาณ คือ ด าเนินชวีิตตามหลักธรรมของศาสนาและพระเจ้าที่ตนนบัถือ 

 2.  อบอ ่น: คือ เป็นบุคคลที่พึง่ พิงได้ นา่อยู่ นา่ใกล้ชิด 

 3.  อำรี: คือ มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักน าตนเอออกเป็นผู้ให้แก่สังคมและเพื่อนมนุษย์ 

 4.  มีค ณธรรม คือ มีความดี ความสุขในตน 

     5.  ค ณภำพสำกล คือ มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถเพยีงพอและด ารงตนอยู่ได้ในโลกสากล 
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   - งานบริหารฝ่าย 
   - งานสารบรรณ 
   - งานประชาสัมพันธ์และ 
   สัมพันธ์ชุมชน   
   - งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ              
  - งานจัดซื้อ จัดจ้าง และทรัพยส์นิ 

  

 

     

 

   - งานบริหารฝ่าย 
   - งานอาคารสถานท่ีและ    
   สิ่งแวดล้อม 
   - งานพยาบาล 
   - งานยานพาหนะ รักษาความ 
   ปลอดภัย และจราจร 
   - งานโภชนาการ 
   - งานสระว่ายน้ าและสนามกีฬา 

  

 

  

  - งานบริหารฝ่าย 

 - งานนโยบายและแผน 

  - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  - งานทรัพยากรมนุษย์ 
  - งานวิจัยและสารสนเทศ 

  - งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
    - งานอภิบาล 

  

  

 

 

 

 

ผู้จัดกำร 

 - งานบริหารฝ่าย 
 - งานหลักสูตร 
 - งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 
 - งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 
 - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - งาน English Program 
 - งานห้องสมุด 
  - งานดนตรีและการแสดง 
 

 

 

 

 - งานบริหารฝ่าย 

 - งานพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเรจ็ 

 และสภานักเรียน 

 - งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 

 - งานลูกเสือ 

 - งาน นศท. ชมรม และบ าเพ็ญประโยชน ์

 - งานกีฬา 

 - งานแนะแนวและวิเทศสมัพันธ์ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
          
  
 
  
                    
 
   

 

2.4 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  

ผู้อ ำนวยกำร 

 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

 

สมำคมศิษย์เก่ำฯ 

 

ฝ่ำยธ รกำร-กำรเงิน 

สมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

 

ฝ่ำยวิชำกำร 

 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 



    

 

 

2.5 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 
ปัจจัยภำยใน 

จ ดแข็ง( S=Strength) จ ดอ่อน (W=Weakness) 
1. โรงเรียนบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิ การจัดการ

เรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศตามมาตรฐาน YCT, HSK, 
JLPT, DELF, Cambridge, STEM Education, การพัฒนา
บุคลากร, การบริหารการเงิน, การบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล, 
การเรียนการสอนและบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. โรงเรียนจัดแผนการเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับความถนัด
และความต้องการของนักเรียน 

3. โรงเรียนพัฒนาบุคลากรครบทุกมิติ รวมทั้งการส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

4. โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ  รวมถึง
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

5. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ 

6. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

7.  นักเรียนมีผลการแข่งขันทางวิชาการในระดับประเทศ และ
นานาชาติจ านวนมาก และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงท้ังภายในและต่างประเทศ 

1. บางหน่วยงานยังไม่น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
และผลการประเมินแผนงานหรือโครงการไปพัฒนา 

2. ความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

3. ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิถีมงฟอร์ตของบุคลากรและ
นักเรียนยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักในการดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติและความสะอาดของโรงเรียน 

ปัจจัยภำยนอก 
โอกำส (O=Opportunities) อ ปสรรค (T=Threats) 

1.  นโยบายเงินอุดหนุนของรัฐบาล นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นโยบาย
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ ส่งผลดีต่อการบริหาร
จัดการของโรงเรียน 

2. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนเช่ือมั่น ศรัทธาและไว้วางใจ
โรงเรียน 

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
โปรแกรม SWIS, Google, Facebook, Line, Mobile Phone, 
Notebook, Active board, Smart board, เครื่องมือทดลอง
วิทยาศาสตร์ โปรแกรมส าเร็จรูปส่งเสริมวิชาการ ฯลฯ 

5. การน าระบบการบริหารจัดการ TQA มาใช้ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนเพื่อระบบการบริหารที่มีความเป็นเลิศ 

1. กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ส่งผล
กระทบต่อการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหาร
ธุรการ บริหารบุคลากร บริหารกิจการนักเรียน 

2. กฎระเบียบ ข้อบังคับ และระบบเอกสารของทางราชการ 
ส่งผลกระทบต่อการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ 
บริหารธุรการ บริหารบุคลากร บริหารกิจการนักเรียน 

3. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการเงินของ
ผู้ปกครอง และโรงเรียน 

4. ภาวะสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีความผันผวน อาทิ 
สิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา สถานบันเทิง แฟช่ัน ค่านิยม บริโภค
นิยม วัตถุนิยม ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียน 

5. เทคโนโลยีในปัจจุบัน อาทิ Games Facebook Line 
Instagram ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
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ควำมคำดหวัง 

1. รักษาระดับคุณภาพของโรงเรียนและพฒันาอย่างต่อเนื่อง  
2. นักเรียนมีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระเบียบวินัย และจริยธรรม 
3. ครูมีความรู้ ทักษะและความสามารถที่โดดเด่น 
4. มีระบบสารสนเทศของโรงเรียน ให้ครอบคลุมทุกด้านและใช้ฐานข้อมูลในการบริหารงาน 

อย่างมีประสทิธิภาพ  
5. มีนวัตกรรมและงานวิจัยทีส่ร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและน ามาพัฒนาโรงเรียน 
6. ผู้ปกครองและศิษย์เก่าที่มีความรู้และความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน 

 

ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

1. โรงเรียนจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต  
2. เป็นโรงเรียนทีส่่งเสริมการค้นหาและค้นพบศักยภาพของนักเรยีนในทุกมิติ 
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักเกณฑ์คุณภาพ TQA รวมถึงการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ 

เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. บริหารจัดการและการจัดการเรยีนการสอนแบบมืออาชีพ 
5. บุคลากรพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ มีทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม รู้จักรับฟัง และน าสิง่ดีงามมา 

ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั  
6. นักเรียนได้รับการพฒันาครบทกุมิติ   
7. นักเรียนได้รับการพฒันาสู่มาตรฐานสากล/พลโลก  
8. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางปัญญาและคุณธรรม  
9. นักเรียนมีความสุขในการเรียน  
10.  นักเรียนมีความรู้และเปน็เลิศทางวิชาการ ค้นหาความจริง ความดีงาม และใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3  

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2565 – 2570  

3.1 วิสัยทัศน์ 

   “โรงเรียนแห่งค ณภำพ และมำตรฐำนสำกล ตำมวิถีมงฟอร์ต” 
นิยำมค ำจ ำกัดควำมของค ำที่เป็นองค์ประกอบในวิสัยทัศน์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
โรงเรียนแห่งค ณภำพ (SCHOOL OF QUALITY) : 
        หมำยถึง การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School) ประกอบด้วย  
        1. Smart Student: นกัเรียนเป็นผู้ที่มี สมรรถนะ (Competency) และค ณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(Character) ตามหลักสูตรสถานศึกษา เปน็พลเมือง (Citizen) และ พลโลกทีด่ี (Global Citizen) มีความ
เป็นผู้น ำตำมวิถีมงฟอร์ต (Montfort Way) 
       2. Smart Teacher: ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปน็ผู้ที่มีค ณลักษณะ (Character) ตามวิถีมงฟอร์ต 
เป็นนักวิชำชีพชั้นสูง (Professional) ตามมาตรฐานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดบัสากล   
       3. Smart Management: การบริหารจัดการสู่ควำมเป็นเลิศ (Excellency) ด้วยระบบค ณภำพ และ
มำตรฐำนสำกล (Quality and International Standard) ได้แก่ หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
หลักเกณฑ์ระบบค ณภำพ (TQA) ส่งเสริมองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) และกำรจดักำร
องค์ควำมรู้ (Knowledge Management) มีแผนกลย ทธ์ (Strategic Plan)ที่สอดคล้อง และทันต่อแนวโน้มใน
อนาคต น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
มำตรฐำนสำกล (INTERNATIONAL STANDARD) : 
        หมำยถึง นักเรียน ครู และบุคลากร เป็นผู้มีความเป็นเลศิทำงด้ำนวิชำกำร (Academic Outstanding) 
เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร (Communication Expertise) อย่างน้อยสองภาษา ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด (Visionary 
Thinking) มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) มีความรับผดิชอบต่อสงัคม (Social 
Responsibility) ท้องถิ่นและสังคมโลก ให้ความเคำรพต่อช มชนแห่งชีวิต (Respect for the Community 
of life) และได้รบัการรับรองตามมาตรฐานทีไ่ด้รับการยอมรับ  
วิถีมงฟอร์ต (MONTFORT WAY) : 
       หมำยถึง การจัดการศึกษา แบบองค์รวม (Holistic Approach) ที่มุ่งพัฒนาบุคคลให้เข้าถึงอัตลักษณ์ของ

ตนและบรรลุถึงขีดสุดของศักยภาพในทุกมิติอย่างมีด ลยภำพ (Integration and Equilibrium) อันได้แก่ ดา้น

ร่างกาย สตปิัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้สามารถเจริญชีวิตได้อย่ำงมีค ณภำพ มีควำมส ำเร็จใน

กำรประกอบสัมมำชีพ เป็นสมำชิกที่มีค ณภำพของสังคม และ ร่วมกันจรรโลงสังคมให้เจริญก้าวหน้า  

3.2 พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
3. บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
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3.3 ค ณค่ำหลัก 
1. ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณคา่พระวรสาร) 

2. มีวิริยะ อุตสาหะ 

3. รับผิดชอบต่อสังคม 

 

3.4 วัตถ ประสงค์ /เป้ำหมำย /นโยบำย /ย ทธศำสตร์ /กลย ทธ์ /ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

     วัตถ ประสงค์  

 1.  เพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
 2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้มีมาตรฐานสากล 
 3.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

     เป้ำหมำย 

 1.  พัฒนาครูและนักเรียนให้ปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
 2.  พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียนตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

3.  พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
4.  ยกระดับผลสัมฤทธิน์ักเรียน ผลการแข่งขัน ผลการสอบมาตรฐานสากล และผลการสอบเข้ามหาวิทยาลยั 
5.  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6.  บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 
7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทัง้ในและต่างประเทศ 

ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
 

นโยบำยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 

1. เสริมสร้างบุคลากร และนักเรียนให้มีภำวะผู้น ำตำมวิถีมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter; 
MEC) เพื่อให้เป็นบุคคลที่ “อิ่มเอิบ อบอ ่น อำรี มีค ณธรรม ค ณภำพสำกล” 

2. พัฒนาหลักสูตรสถำนศึกษำ (Curriculum Development) การจัดการเรียนการสอน และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผลการแข่งขันและการศึกษาต่อ ตลอดจนพัฒนานักเรียนสู่
มำตรฐำนสำกล / พลโลก (International Standard / Global Citizenship) 

3. พัฒนาบ คลำกรสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะด้านมำตรฐำนวิชำชีพ (Professional Standard) ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถสื่อสารด้วยภำษำสำกล มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ร่วมกันสร้างสังคมแห่งกำรเรียนรู ้(Learning Organization) 

4. บริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ (Management towards Excellency) ยึดหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance) และ หลักเกณฑ์ค ณภำพ TQA รวมถึงการบริหารควำมเสี่ยง (Risk Management) 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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5. พัฒนามงฟอร์ตวิทยาลัยให้เป็น “โรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School)” โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ การท างาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 

6. บริหำรกองท น (Funding Management) เพื่อความยั่งยืนของโรงเรียน เสริมสร้างขวัญก ำลังใจ 
(Morale Fostering) ดูแลสุขอนามัย รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(Environment and Natural Conservation) อย่างต่อเนื่อง 

 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ย ทธศำสตร์ที่ 1  บริหำรจัดกำรด้วยระบบค ณภำพ (Quality Management System) 

 ย ทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับค ณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล  (International Standard) 

 ย ทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมวิถีมงฟอร์ต 

 
 
ย ทธศำสตรท์ี่ 1  บริหำรจัดกำรด้วยระบบค ณภำพ (Quality Management System) 
จ ดม ่งหมำย 

 บริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้ระบบคุณภาพแห่ง

ความเป็นเลิศ (TQA) ระบบประกันคุณภาพภายใน การนิเทศ การวิจัย และการน าเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ 

มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School) ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระดับต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ (7 ตัวช้ีวัด) 
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ (7 ตัวช้ีวัด) 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ยุค Digital ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่
เข้าถึงได้ ไมจ่ ากัดสถานที่และเวลา (3 ตัวช้ีวัด) 
กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ (Cooperation and Partnerships) 
(2 ตัวช้ีวัด) 
 

4 กลยุทธ์ 19 ตัวชี้วัด 
 

กลย ทธ์ที่ 1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

 2. ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 3. ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน  
 4. ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ ระบบการนิเทศและวิจัย 
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5. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานในดา้นตา่งๆ 
       6. โรงเรียนมีการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
       7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
กลย ทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำรสู่มืออำชีพ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. ร้อยละของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสยัทัศน์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
2. ร้อยละของผู้บริหารที่มีบุคลกิภาพมาตรฐานสากล (The International Standard Personality)       
3. ร้อยละของผู้บริหารด าเนินการด้วย TQM  
4. ร้อยละของผู้บริหารด าเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
5. ร้อยละของผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 

      6. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาตา่งประเทศในการสื่อสาร 
      7. ร้อยละของผู้บริหารที่มีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย 
นวัตกรรมเทคโนโลยี และ อื่นๆ 
 
กลย ทธ์ที่ 1.3 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ งำนวิจัย นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้ย ค Digital ให้มีค ณภำพมำตรฐำนที่
เข้ำถึงไดไ้ม่จ ำกัดสถำนที่และเวลำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
       1. โรงเรียนมีการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการจัด
การศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพสูง และน าไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียน 

2. จ านวน วิจัย นวัตกรรม/สื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนในระดับประเทศข้ึนไป และได้รับการ
เผยแพร่ผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
           3. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ                                                       
              (Learning Space/ Inspiration Space/ Co-Working Space/ Performativity Space)  เช่น ห้องสมุด 
Multimedia Library Center ห้องดาราศาสตร์ ห้องศูนย์ภาษาจีน/ญีปุ่่น/ฝรั่งเศส ห้องศูนย์ดนตรีสากล/ไทย/พื้นเมือง 
สวนวรรณคดี สวนเกษตร ฯลฯ 
 
กลย ทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ (Cooperation and 
Partnerships)  
      ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างเครือข่ายหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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ย ทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับค ณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล (International Standard)  
จ ดม ่งหมำย 

        โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมุ่งยกระดับการวัดมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
(International Standard)  ด้วยการพัฒนาหลักสูตรสู่สากลที่มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและเน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning/ 
Competency-based Learning) พัฒนาระบบคัดกรองความถนัด พหุปัญญา และจัดท าแผนที่ชีวิตให้แก่ผู้เรียน 
(Individual Development Plan) พัฒนาสื่อ ต าราเรียน นวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับผู้เรียนใน 
Digital Age พัฒนาระบบการวัดและประเมินด้วยเทคโนโลยี เพื่อลดข้อผิดพลาดและสามารถตรวจสอบได้ มีการ
จัดการสอบวัดความรู้เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีบุคลิกภาพมาตรฐานสากล (The International Standard Personality) มี
สมรรถนะด้านการจัดการศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลโลกที่มีสมรรถนะแห่ง
อนาคต (Global Citizen)  พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะความเป็นผู้น าและมีบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ  สร้างความเสมอ
ภาคในการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดอัตราการออกกลางคัน (Zero Dropout) เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนจบหลักสูตรและส่งต่อผู้เรียนสู่การศึกษาในระดับถัดไป 
 
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการให้มีมาตรฐานสากล (8 ตัวช้ีวัด) 
กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล (6 ตัวช้ีวัด) 
กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Global Citizen) (12 ตัวช้ีวัด) 
กลยุทธ์ที่ 2.4  พัฒนานักเรียนให้มีภาวะความเป็นผู้น าและมีบุคลกิภาพสู่ความส าเร็จ (2 ตัวช้ีวัด) 
 

4 กลยุทธ์ 28 ตัวชี้วัด 
 
กลย ทธ์ที่ 2.1 พัฒนำค ณภำพด้ำนวิชำกำรให้มีมำตรฐำนสำกล                                                                  

(ด้านหลักสตูร, การจัดการเรียนการสอน, การวัดผล ประเมินผล) 
      ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรมาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพที่

หลากหลาย ตามความต้องการของนักเรียน 
3. ร้อยละของวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อมีการจัดการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

เป็นภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละของครูที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ 
5. มีระบบคัดกรองความถนัด พหุปัญญาและจัดท าแผนทีช่ีวิตให้แก่ผู้เรียน 
6. ร้อยละของครูที่มีการผลิตหรือใช้สื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัยเหมาะกับผู้เรียนในยุค Digital    
7. มีการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลด้วยเทคโนโลยี ที่เที่ยงตรงและตรวจสอบได้  
8. มีการจัดสอบวัดความรู้เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล                                                                                                                                                                  
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กลย ทธ์ที่ 2.2 พัฒนำครูและบ คลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล  
      ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาดา้นบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะด้านการจัดการศึกษาและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตา่งประเทศที่ 2 
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะด้านวิจยัและการสร้างนวัตกรรม 
6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลครูต้นแบบ MC Best Practice Award 

 
กลย ทธ์ที่ 2.3 พัฒนำนักเรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก (Global Citizen)   

(Academic Outstanding, Communication Expertise, Visionary Thinking, Creative 
Thinking, Social Responsibility, Respect for the Community of life) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป 
2. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียนในรายวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เกรดระดับ 3 ขึ้นไป 
3. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียนในรายวชิาภาษาอังกฤษ ได้เกรดระดับ 3 ขึ้นไป 
4. จ านวนผลการแข่งขันระดบัจงัหวัด ระดับภาค ระดบัประเทศและระดับนานาชาติ  
5. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือได้รับรางวัลเก่ียวกับภาษา  
7. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบัการทดสอบทัง้ในรูปแบบ Mock Test หรือ Actual Test ตามมาตรฐานสากล 
8. ร้อยละของนักเรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาตา่งประเทศที่ 2 (Speaking Test) ตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 
9. ร้อยละของนักเรียนที่เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ/ภาษาตา่งประเทศที่ 2 (Essay Test) ตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 
10. ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) ในระดับสามารถขึ้นไป                                  
11. จ านวนผลงาน นวัตกรรม วิจัย และ Business Project ของนักเรียน 
12. ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) ในระดบัสามารถขึ้นไป                                                            

 
กลย ทธ์ที่ 2.4 พัฒนำนักเรียนให้มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและมีบ คลิกภำพสู่ควำมส ำเร็จ 
      ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. มีหลักสูตรฝึกทักษะภาวะผูน้ าและบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการเปน็ผูน้ าและบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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ย ทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมวิถีมงฟอร์ต  
จ ดม ่งหมำย  

   โรงเรียนมุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาตามวิถีมงฟอร์ต  มีการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ เข้าใจ มีจิตตารมณ์มงฟอร์ตและสามารถปฏิบัติตามวิถี         
มงฟอร์ต  การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเป็นโรงเรียนคาทอลิก จัดกิจกรรมที่ปลูกฝัง 
อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ให้เคารพต่อชุมชนของชีวิตตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนว    
มงฟอร์ตอย่างยั่งยืน) พัฒนาอัตลักษณ์นักเรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์    
คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เป็นจุดเด่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง/ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
และเสริมสร้างวัฒนธรรมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้มีจติตารมณ์ฯ และด าเนินตามวิถีมงฟอร์ต (3 ตัวชี้วัด) 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (1 ตัวชีว้ัด) 
กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างโรงเรียนให้มีบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก (5 ตัวชี้วัด) 
 
3 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด 
 

กลย ทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนและบ คลำกรให้มีจิตตำรมณฯ์ และด ำเนินตำมวิถมีงฟอร์ต 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. ร้อยละของนักเรียนผ่านกระบวนการในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม 
2. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรยึดมั่นและปฏิบัติตามศาสนาที่ตนนับถือ        
3. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุกมิติ ได้แก่ ดา้นร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจติวิญญาณ  
 
กลย ทธ์ที่ 3.2 พัฒนำนักเรียนตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
       1. ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้และยึดมั่นในสัจธรรม (คุณค่าพระวรสาร) มีวิริยะอุตสาหะ และ

รับผิดชอบต่อสงัคม  
 

กลย ทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้ำงโรงเรยีนให้มีบรรยำกำศโรงเรียนคำทอลิก  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเป็นโรงเรียนคาทอลิก  
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สทิธิมนุษยชน สิทธิเด็ก  

ความยุติธรรม และสนัต ิ
3. โรงเรียนมีกระบวนการดูแลชว่ยเหลือผู้เรียนที่ต้องได้รับการดแูลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นพิเศษ 
4. โรงเรียนให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและบุคลากรจากสังคมที่ด้อยโอกาส ผู้ที่ตกขอบทางสังคม และบุคคลที่

สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน/สังคม 
       5. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ ดา้นสิง่แวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม 
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3.5 ย ทธศำสตร์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/กลย ทธ/์มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ                                   
ย ทธศำสตร์ที่ 1 บริหำรจัดกำรด้วยระบบค ณภำพ (Quality System Management)  
           

ล ำดับ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

      ทุกฝ่าย 

2 ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

      ทุกฝ่าย 

3 ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการด้วยระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

      งานประกันคุณภาพฯ 

4 ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการด้วยระบบ
ระบบการนิเทศและวิจัย 

      - ฝ่ายวชิาการ 
- ส านักผู้อ านวยการ 

5 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานในดา้นตา่งๆ  
 

     10            11 12 13 14 15 ทุกฝ่าย 

6 โรงเรียนมีการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

      ฝ่ายธุรการ – การเงิน 
 

7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการความเสี่ยง       ทุกฝ่าย 
8 ร้อยละของผู้บริหารมีวิสัยทัศนแ์ละสามารถ

บริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

90 91 92 93 94 95 งานนโยบายและแผน 

9 ร้อยละของผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพ
มาตรฐานสากล (The International Standard 
Personality)       

90 91 92 93 94 95 งานทรัพยากรมนุษย ์

10 ร้อยละของผู้บริหารด าเนนิการด้วย TQM  90 91 92 93 94 95 งานประกันคุณภาพฯ 
11 ร้อยละของผู้บริหารด าเนนิการด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 
90 91 92 93 94 95 งานวิจยัและ

สารสนเทศ 
12 ร้อยละของผู้บริหารมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 
90 91 92 93 94 95 งานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 
13 ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษ/

ภาษาตา่งประเทศในการสื่อสาร 
90 91 92 93 94 95 งานทรัพยากรมนุษย ์

14 ร้อยละของผู้บริหารที่มีการสร้างองค์ความรู้ 
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ 
งานวิจัย / นวัตกรรมเทคโนโลยีและอื่นๆ 

90 91 92 93 94 95 งานทรัพยากรมนุษย ์

15 โรงเรียนมีการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถใน
การจัดการศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

      งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
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ล ำดับ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

โลกอย่าง เหมาะสม พร้อมทั้ งยกระดับขีด
ความสามารถ ในการบริ หา รจั ดกา ร ให้ มี
ประสิทธิภาพสูง และน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียน 

16 จ านวน งานวิจัย / นวัตกรรม/สื่อในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนในระดับประเทศขึ้น
ไป และได้ รับการเผยแพร่ผลงานผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

5 6 8 10 11 12 - งางานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
- ฝ่ายวชิาการ 

17 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และมีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ                                                      
(Learning Space/ Inspiration Space/  
Co-Working Space/ Performativity Space)  เช่น 
ห้องสมุด Multimedia Library Center  
ห้องดาราศาสตร์ ห้องศูนย์ภาษาจีน/ญีปุ่่น/ 
ฝรั่งเศส ห้องศูนย์ดนตรีสากล/ไทย/พื้นเมือง 
สวนวรรณคดี สวนเกษตร ฯลฯ 

      - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายวชิาการ 

18 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือการจัด
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

20 21 22 23 24 25 - งานแนะแนวและ
วิเทศสัมพันธ ์
- งานประชาสัมพนัธ์
และสัมพนัธ์ชุมชน 
- งานพัฒนาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ
สภานักเรียน 

19 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระหว่างเครือข่ายหรือองค์กรทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

20 21 22 23 24 25 
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กลย ทธ์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร/ผู้รับผดิชอบ 

กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

1. ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการ
ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) 

การบริหารจัดการด้วยเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

      ทุกฝ่าย 

2. ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

      ทุกฝ่าย 

3. ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการ
ด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน 

การบริหารจัดการด้วยระบบ 
ประกันคุณภาพภายใน 

      งานประกันคุณภาพ
ภายใน 

4. ทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการ
ด้วยระบบสารสนเทศ ระบบการนิเทศ 
และวิจัย 

1) การบริหารจัดการด้วยระบบ
สารสนเทศ  
2) การบริหารจัดการด้วยระบบการ
นิเทศและวิจัย 

      - ฝ่ายวชิาการ 
- ส านักผู้อ านวยการ 

5. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน
ในด้านตา่งๆ  

โรงเรียนเข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ จาก
หน่วยงาน/องค์กรภายนอก และ
ได้การรับรองหรือผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด เช่น มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอาคาร
สถานที่ฯ มาตรฐานด้านโรงอาหาร 
มาตรฐานการบัญชี ฯลฯ 

10 11 12 13 14 15 ทุกฝ่าย 
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กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6. โรงเรียนมีการบริหารกองทุนเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1) บริหารจัดการกองทุนต่างๆ ให้
เป็นไปตามวัตถปุระสงค์และ
เป้าหมายของกองทุน 
2)  ประชาสัมพนัธ์และรณรงค์เพื่อ
ขอสนับสนุนเงินเข้ากองทนุ ให้แก่
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจบุัน 
ร้านค้า และผู้มีจิตศรัทธา 
3)  จัดท ามาตรการในการระดมเงิน 
เข้ากองทุน เช่น การจัดกิจกรรม 
ระดมทุนขอรับการสนบัสนุนการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ห้างรา้น  
รณรงค์บริจาคสนบัสนุนกองทนุ  

      ฝ่ายธุรการ – การเงิน 

7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

1)  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียนอย่างน้อยที่เก่ียวข้อง 
กับคุณภาพนักเรียน คุณภาพ 
บุคลากร ระบบการเงิน และด้าน 
ความปลอดภัย 
2)  การจัดท าแผนเผชิญเหตุใน
ภาวะวิกฤติของ โรงเรียนอย่าง
น้อยที่เก่ียวข้องกับ โรคระบาด  
ภัยพิบัติและการสื่อสาร 

      ทุกฝ่าย 
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กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.2 ส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้บริหำรสู่มืออำชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
สามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

การประเมินผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
แ ล ะ ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
โรงเรียนบรรลุตามวิสั ยทัศน์ /
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

90 91 92 93 94 95 งานนโยบายและแผน 
 

2. ร้อยละของผู้บริหารที่มีบุคลกิภาพ
มาตรฐานสากล (The International 
Standard Personality)       

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ที่ มี
บุ ค ลิ ก ภ า พ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล    
(The International Standard 
Personality)       

90 91 92 93 94 95 งานทรัพยากรมนุษย ์

 3. ร้อยละของผู้บริหารด าเนินการด้วย 
TQM  

การประเมินผู้บริหารด าเนินการ
ด้วย TQM 

90 91 92 93 94 95 งานประกันคุณภาพ
ภายใน 

4. ร้อยละของผู้บริหารด าเนินการด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

การประเมินผู้บริหารด าเนินการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

90 91 92 93 94 95 งานวิจยัและสารสนเทศ 

5. ร้อยละของผู้บริหารมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบรหิาร
จัดการ 

การวัดทักษะ ความสามารถในการ
ใช้ เทคโน โลยี เพื่ อการบริหาร
จัดการส าหรับผู้บริหาร 

90 91 92 93 94 95 งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

6. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้
ภาษาอังกฤษ/ภาษาตา่งประเทศในการ
สื่อสาร 

กิ จกรรมพัฒนาภาษาอั งกฤษ
ส าหรับผู้บริหาร 

90 91 92 93 94 95 งานทรัพยากรมนุษย ์
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กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

7. ร้อยละของผู้บริหารที่มีการสร้างองค์
ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม
เทคโนโลยีและอื่นๆ 

1) การส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้าง
องค์ความรู/้งานวิจัย / นวัตกรรม/
เทคโนโลยี ของโรงเรียน 
2 )  ผู้ บ ริ ห า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้/งานวิจัย
นวัตกรรม/เทคโนโลยี 

90 91 92 93 94 95 งานทรัพยากรมนุษย ์

กลย ทธ์ที่ 1.3 พัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ งำนวิจัย นวัตกรรม และ
สื่อกำรเรียนรู้ย ค Digital ให้มี
ค ณภำพมำตรฐำนที่เข้ำถึงไดไ้ม่
จ ำกัดสถำนที่และเวลำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  โ รง เรี ยนมี ก ารพัฒนา  และ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และขี ด ค ว ามส ามา รถ ในกา รจั ด
การศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอย่าง เหมาะสม พร้อมทั้ ง
ยกระดับขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูง 
และน า ไปประยุกต์ ใช้ เพื่ อส่ ง เสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียน 

การพัฒนา และใช้เทคโนโลยีดิจทิัล เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพและขีดความ 
สามารถในการจัดการศึกษา 

      งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

2. จ านวน งานวิจัย / นวัตกรรม/สื่อใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนใน
ระดับประเทศข้ึนไป และได้รับการ
เผยแพร่ผลงานผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การสร้าง งานวิจัย / นวัตกรรม/สื่อ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
นักเรียนผ่านการพิจารณาคุณภาพ 

5 6 8 10 11 12 - งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
- ฝ่ายวชิาการ 
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กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบนเิวศที่เอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศความเป็น 
นานาชาติ   (Learning  Space/                                             
Inspiration Space/ Co-Working Space/ 
Performativity Space)  เช่น หอ้งสมุด 
Multimedia Library Center  
ห้องดาราศาสตร์ ห้องศูนย์ภาษาจีน/ 
ญี่ปุ่น/ฝรัง่เศส ห้องศูนย์ดนตรีสากล/ 
ไทย/พื้นเมืองสวนวรรณคดี สวนเกษตร  

การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีบรรยากาศความเปน็ 
นานาชาติ                                                       

      - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายวชิาการ 

1.4 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือทั้ง
ในและต่ำงประเทศ 
(Cooperation and 
Partnerships)  
 

1. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการศึกษา จากสถาบนัการศึกษา
และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

1) ส ารวจเครือข่ายและผู้สนับสนุน
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วน ามาจัดท า
เป็ นทะ เบี ยน  กิ จกรรมความ
ร่วมมือ สภาพความส าเร็จ จุดเด่น
ของ เครือข่ าย  และรายชื่ อผู้ มี
อ านาจในการติดต่อกับโรงเรียน  
2) ประเมินเครือข่ายว่าประสบ
ความ ส าเร็จหรือไม่ 
3) กรณีไม่บรรลุตามตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จให้สร้างและขยายเครือข่าย
ใหม่  

20 21 22 23 24 25 - งานแนะแนวและวิเทศ
สัมพันธ ์
- งานประชาสัมพนัธ์และ
สัมพันธช์ุมชน 
- งานพฒันาบุคลิกภาพ 
แห่งความส าเร็จและสภา
นักเรียน 
 
 
 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหวา่ง
เครือข่ายและองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

20 21 22 23 24 25 
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ย ทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับค ณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล (International Standard)  

ล ำดับ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โรงเรียนมีหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 

      งานหลักสูตร 

2 โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและ
ศักยภาพที่หลากหลาย ตามความต้องการของ
นักเรียน 

      งานหลักสูตร 

3 ร้อยละของวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อมีการ
จัดการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผลเป็นภาษาอังกฤษ 

85 86 87 88 89 90 งานจัดการเรียนการสอน
และนิเทศ 
 

4 ร้อยละของครูที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ 

85 86 87 88 89 90 งานจัดการเรียนการสอน
และนิเทศ 

5 มีระบบคัดกรองความถนัด พหุปัญญาและ
จัดท าแผนที่ชีวิตให้แก่ผู้เรียน 

      งานแนะแนวและวิเทศ
สัมพันธ ์

6 ร้อยละของครูที่มีการผลิตหรือใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเหมาะกับผู้เรียนในยุค Digital    

85 86 87 88 89 90 - งานจัดการเรียนการ
สอนและนิเทศ 
- งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

7 มีการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล
ด้วยเทคโนโลยี ที่เที่ยงตรงและตรวจสอบได้  

      งานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 

8 มีการจั ดสอบวั ดความรู้ เพื่ อ เที ยบ เคี ย ง
มาตรฐานสากล                                                                                                                                                                  

      - งานทะเบียนนักเรียน 
และวัดผล 
- กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
- กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์
- กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

- งาน EP 
9 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาด้านบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลศิ 
85 86 87 88 89 90 งานทรัพยากรมนุษย ์

10 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ไ ด้ รั บการพัฒนาสมรรถนะด้ านการจั ด
การศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

85 86 87 88 89 90 - งานทรัพยากรมนุษย ์
- งานจัดการเรียนการ
สอนและนิเทศ 

11 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศที่ 2 

80 81 82 83 84 85 - งานทรัพยากรมนุษย ์
- กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

- งาน EP 
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ล ำดับ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

12 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

85 86 87 88 89 90 - งานทรัพยากรมนุษย ์
- งานจัดการเรียนการ
สอนและนิเทศ 
- งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

13 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม 

85 86 87 88 89 90 - งานทรัพยากรมนุษย ์
- งานวิจยัและ
สารสนเทศ 

14 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ 
ได้รับรางวัลครูต้นแบบ MC SMART TEACHER 
AWARD  

วางระบบ 2 
(สะสม) 

4 
(สะสม) 

6 
(สะสม) 

8 
(สะสม) 

10 
(สะสม) 

งานทรัพยากรมนุษย ์
 

15 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
เฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป                                          

85 86 87 88 89 90 งานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 

16 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ได้เกรดระดับ 3 ขึ้นไป 

80 81 82 83 84 85 งานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 

17 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ได้เกรดระดับ 3 ขึ้นไป               

80 81 82 83 84 85 งานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 

18 จ านวนผลการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ   

30 32 34 36 38 40 งานกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม
สาระ 

19 ร้อยละของนั ก เรี ยนที่ มี ผลการสอบ เข้ า
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

90 91 92 93 94 95 งานแนะแนวและวิเทศ
สัมพันธ ์

20 ร้ อยละของนั ก เรี ยนที่ เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรม 
โครงการ หรือได้รับรางวัลเก่ียวกับภาษา   

85 86 87 88 89 90 - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

- งาน EP 
21 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการทดสอบทั้งใน

รูปแบบ Mock Test หรือ Actual Test ตาม
มาตรฐานสากล  

85 86 87 88 89 90 - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
- กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์
- กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

- งาน EP 
22 ร้อยละของนักเรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษ/

ภาษาต่างประเทศที่ 2 (Speaking Test) ตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล  

80 81 82 83 84 85 - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

- งาน EP 

23 ร้ อยละของนั ก เ รี ยนที่ เ ขี ยน เ รี ย งความ
ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศที่ 2 (Essay 

80 81 82 83 84 85 - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

- งาน EP 
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ล ำดับ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

Test) ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  
24 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะการคิดขั้นสูง 

(Higher Order Thinking: HOT)  
ในระดับสามารถขึ้นไป                                   
  

จัดท า 86 87 88 89 90 - งานกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ 

- งานพัฒนาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและสภา
นักเรียน 

- งานทะเบียนนักเรียน 
และวัดผล 

25 จ านวนผลงาน นวัตกรรม วิจัย และ Business 
Project ของนักเรียน 

30 32 34 36 38 40 - งานกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ 

- งาน EP 

26 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC)       
ในระดับสามารถขึ้นไป   

จัดท า 86 87 88 89 90 - งานกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม
สาระ 
- งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จ 
- งานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 

27 มีหลักสูตรฝึกทักษะภาวะผู้น าและบุคลิกภาพ
สู่ความส าเร็จ 

      งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ
สภาพนักเรียน 

28 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านกระบวนการฝึก
ทักษะการเป็นผู้น าและบุคลิกภาพทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

85 86 87 88 89 90 งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและสภา
นักเรียน 
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กลย ทธ์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม/ระยะเวลำด ำเนินกำร/ผู้รับผดิชอบ 

กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

 2.1 พัฒนำค ณภำพด้ำน 
วิชำกำรให้มีมำตรฐำนสำกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรมาตรฐานสากล 1) มาตรฐาน Cambridge 
Standard 
   1.1 BP ม.1-5 จ านวน 22 วิชา 
   1.2 EP ม.1-6 จ านวน 174 วิชา 
2) มาตรฐาน YCT จ านวน 3 วชิา 
3) มาตรฐาน HSK จ านวน 6 วชิา 
4) มาตรฐาน DELF จ านวน 3 วชิา 
5) มาตรฐาน JLPT จ านวน 3 วชิา 

      งานหลักสูตร 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองความ
ถนัดและศักยภาพที่หลากหลาย ตาม
ความต้องการของนักเรียน 

1) หลักสูตรฐานสมรรถนะที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

   - Gifted Science-Math ม.1-3 
   - Gifted English ม.1-5   
   - Gifted Digital & 

Technology ม.1-5 
   - Gifted Thai ม.4-5    
   - Gifted PHYSICS ม.4-5 
   - Gifted Chemistry ม.4-5 
   - Gifted Biology ม.4-5 
   - Gifted Mathematics ม.4-5 
 

      งานหลักสูตร 
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กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะที่
ส่งเสริมความถนัดและศักยภาพ
ที่หลากหลาย 

   - วิทย์-คณิต 
   - ศิลป-์ค านวณ 
   - ศิลป-์ภาษา (ฝรั่งเศส/ จีน/ ญี่ปุ่น) 
   - ศิลป-์ดนตรี 
   - ศิลป-์ธุรกิจ 

- จ านวนวิชาเลือกเสรี 
- Entrepreneur  
- Career Tracks 
- CBL CAMP 

งานหลักสูตร 

3. ร้อยละของวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
เป็นสื่อมีการจัดการจัดการเรียนการ 
สอนและการวัดผลประเมินผลเป็น 
ภาษาอังกฤษ 

1) หลักสูตร Cambridge 
   1.1 BP ม.1-5 จ านวน 22 วิชา 
   1.2 EP ม.1-6 จ านวน 174 วิชา 
2) หลักสูตรแกนกลางที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
   2.1 BP ม.1-5 จ านวน 12 วิชา 

85 86 87 88 89 90 งานจัดการเรียนการสอน
และนิเทศ 
 

4. ร้อยละของครูที่มีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วม
และลงมือปฏบิัต ิ

1) การนิเทศการสอน 
- รูปแบบกิจกรรมที่เน้นการมีสว่น

ร่วมของนักเรียนและลงมือ

85 86 87 88 89 90 งานจัดการเรียนการสอน
และนิเทศ 
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กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

 
 
 

ปฏิบัติ เชน่Active Learning, 
Projects-based Learning, 
Flipped Classroom, 
Problem-based Learning, 
Inquiry-based Learning, 
Blended Learning etc. 

งานจัดการเรียนการสอน
และนิเทศ 

5. มีระบบคัดกรองความถนัด พหุ 
ปัญญาและจัดท าแผนที่ชีวติให้แก่
ผู้เรียน 

1) ID PLAN (Individual 
Development Plan)  

2) Career Tracks 
3) Career Shopping Day  

      งานแนะแนวและวิเทศ
สัมพันธ ์

6. ร้อยละของครูที่มีการผลิตหรือใช้สื่อ 
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยเหมาะกับผูเ้รียน
ในยุค Digital    

1) E-books 
2) MC MOOC (e-learning) 
3) กิจกรรมเกี่ยวกับ E-Sports/ 
Robotics 
4) การใช้ Application ต่างๆ ใน
การจัดการเรียนการสอน (VR/ 
AR/ IOT/ AI) 

85 86 87 88 89 90 - งานจัดการเรียนการ
สอนและนิเทศ 
- งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

7. มีการพัฒนาระบบการวัดผลและ 
ประเมินผลด้วยเทคโนโลยี ที่เที่ยงตรง 
และตรวจสอบได้  

ระบบวัดและประเมินผล 
EVA MC 

      งานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 
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กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

8. มีการจัดสอบวัดความรู้เพื่อ 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล                                                                                                                                                                  

1) จัดสอบ MOCK TEST:  
Cambridge Assessment  
International Education 
   - ชั้น ม.3 ระดับ Checkpoint 
   - ชั้น ม.5 ระดับ IGCSE 
  2) จัดสอบ MOCK TEST: CEFR 
   - ชั้น ม.3 ระดับ B1 
   - ชั้น ม.6 ระดับ B2 

      งานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 

2.2 พัฒนำครแูละบ คลำกร 
ทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาดา้น 
บุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ 

85 86 87 88 89 90 งานทรัพยากรมนุษย ์

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน 
การจัดการศึกษาและความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน 

1) จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านการจัดการศึกษา 
2) จัดอบรมและส่งเสริมให้ 
บุคลากรพัฒนาตนเองตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

85 86 87 88 89 90 - งานทรัพยากรมนุษย ์
- งานจัดการเรียนการ
สอนและนิเทศ 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน 
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่ 2 

1) จัดอบรมการพัฒนาภาษา 
อังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศที่ 2 
2) จัดสอบวัดระดบัทักษะการพูด. 
ภาษาอังกฤษ หรือภาษา 
ต่างประเทศที่ 2 (speaking test) 

80 81 82 83 84 85 - งานทรัพยากรมนุษย ์
- กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

- งาน EP 
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กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

 3) โครงการส่งเสริมการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 

4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน 
เทคโนโลยดีิจิทัล 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
ส่งเสริม การพัฒนาสมรรถนะดา้น
เทคโนโลยดีิจิทัล 
 

85 86 87 88 89 90 - งานทรัพยากรมนุษย ์
- งานจัดการเรียนการ
สอนและนิเทศ 
- งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน
วิจัยและการสรา้งนวตักรรม 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
สมรรถนะด้านวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม 

85 86 87 88 89 90 - งานทรัพยากรมนุษย ์
- งานวิจยัและ
สารสนเทศ 

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่ได้รับรางวัลครูตน้แบบ MC  
SMART TEACHER AWARD  
 

โครงการ ครูต้นแบบ MC SMART 
TEACHER AWARD 
(ด้านการจัดการเรียนการสอน/ 
ด้านการดูแลนักเรียน/ ดา้นการ
ให้บริการ/ การได้รับรางวลัส่วนตัว
ในระดับภาค ระดบัประเทศ ระดับ
นานาชาติ) 
 
 
 

วาง
ระบบ 

2 
(สะสม) 

4 
(สะสม) 

6 
(สะสม) 

8 
(สะสม) 

10 
(สะสม) 

งานทรัพยากรมนุษย ์
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 2.3 พัฒนำนักเรียนให้มี 
ศักยภำพเป็นพลโลก (Global  
Citizen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียน            
8 กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป                                          

ผลสัมฤทธิน์ักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 85 86 87 88 89 90 งานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 

2. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียนใน 
รายวิชาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ได้เกรดระดับ 3 ขึ้นไป 

1) ผลสัมฤทธิ์นักเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
2) ผลสัมฤทธิ์นักเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
3) ผลสัมฤทธิ์นักเรียนวิชาเทคโนโลยี 

80 81 82 83 84 85 งานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 

3. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียนในราย 
วิชาภาษาอังกฤษ ได้เกรดระดับ 3 ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์นักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 80 81 82 83 84 85 งานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 

4. จ านวนผลการแข่งขันระดบัจงัหวัด  
ระดับภาค ระดบัประเทศและระดับ 
นานาชาติ   

1) กิจกรรม MC GOT TALENT 
2) กิจกรรม MC RED CARPET 

30 32 34 36 38 40 งานกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม
สาระ 

5. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการสอบ 
เข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ  

กิจกรรม Road to University  90 91 92 93 94 95 งานแนะแนวและวิเทศ
สัมพันธ ์

6. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรม โครงการ หรือได้รับรางวัล 
เก่ียวกับภาษา   

1) สัปดาห์ภาษาตา่งประเทศ 
2) กิจกรรมจาก MCSC 
3) กิจกรรมภาษาไทย 
4) กิจกรรม EP 
5) กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก 

85 86 87 88 89 90 - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระฯ
ภาษาตา่งประเทศ 
- งาน EP 
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7. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ 
ทดสอบทั้งในรูปแบบ Mock Test หรือ  
Actual Test ตามมาตรฐานสากล  

1) MOCK TEST                                 
(Cambridge/ CEFR/ 
Businesses) 

2) Actual Test (CEFR/ TOEFL/ 
IELTS/ TOEIC / CMU-ETEGS / 
CU-TEP/ SAT/ DELF/ JLPT/ 
HSK/ YCT/ Businesses) 

85 86 87 88 89 90 - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
- กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
- กลุ่มสาระฯ
ภาษาตา่งประเทศ 
- งาน EP 

8. ร้อยละของนักเรียนที่สื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ/ภาษาตา่งประเทศที่ 2  
(Speaking Test) ตามเกณฑ ์
มาตรฐานสากล 

การสอบ Speaking Test 80 81 82 83 84 85 - กลุ่มสาระฯ
ภาษาตา่งประเทศ 
- งาน EP 

9. ร้อยละของนักเรียนที่เขียน 
เรียงความภาษาอังกฤษ/ 
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 (Essay Test)  
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

การสอบ Essay Test 80 81 82 83 84 85 - กลุ่มสาระฯ
ภาษาตา่งประเทศ 
- งาน EP 

10. ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะ 
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking 
: HOT) ในระดับสามารถขึ้นไป    
                                

1) หลักสูตรฐานสมรถนะ 
2) CBL CAMP ค่ายทักษะชีวิต 
(การคิดอย่างมีวิจารณญาณ/ การ
คิดเชิงระบบ/ การคิดสร้างสรรค์/ 
การคิดแก้ปัญหา) 

จัดท า 86 87 88 89 90 - งานกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ 

- งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ 
สภานักเรียน 
- งานทะเบียนนักเรียน
และวัดผล 
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11. จ านวนผลงาน นวัตกรรม วิจัย  
และ Business Project ของนักเรียน 
 

1) โครงงานอาชีพ/ โครงงานธุรกจิ 
2) โครงงานวิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์ 
3) โครงงานคอมพิวเตอร์/ Robotics 

30 32 34 36 38 40 งานกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม
สาระ 
 

12. ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะ 
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active  
Citizen: AC)  ในระดับสามารถขึ้นไป   

1) หลักสูตรฐานสมรถนะ 
2) CBL CAMP ค่ายทักษะชีวิต 
 (พลเมืองรู้เคารพสิทธ/ิ พลเมือง
รับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที่/ 
พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมี
วิจารณญาณ/ พลเมืองผู้สรา้งการ
เปลี่ยนแปลง/ มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคม ท้องถิ่นและสังคมโลก) 
3) ความเคารพต่อชุมชนแห่งชีวติ 

จัดท า 86 87 88 89 90 - งานกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม
สาระ 
- งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ 
สภานักเรียน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
และวัดผล 

2.4 พัฒนำนักเรียนให้มีภำวะ 
ควำมเป็นผู้น ำและมีบ คลิกภำพสู ่
 

1. มีหลักสูตรฝึกทักษะภาวะผูน้ าและ
บุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ 

1) จัดท าหลักสูตรภาวะผูน้ าตาม
วิถีมงฟอร์ต 
2) จัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลิก 
ภาพแห่งความส าเร็จ (Soft Skills)  

      งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ 
สภานักเรียน 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ผา่น
กระบวนการฝึกทักษะการเป็นผูน้ าและ
บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

1) กิจกรรมฝึกทักษะภาวะผูน้ า
ตามวิถีมงฟอร์ต  
2) กิจกรรมบ้านเซนต ์
3) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแห่ง
ความส าเร็จ (Soft Skills) 

85 86 87 88 89 90 งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ 
สภานักเรียน 
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ล ำดับ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
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1 ร้อยละของนักเรียนผ่านกระบวนการในการ
แสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม 

90 91 92 93 94 95 - งานอภิบาล 
- งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ 
สภานักเรียน 

2 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรยึดมั่น
ปฏิบัติตามศาสนาที่ตนนับถือ 

90 91 92 93 94 95 

3 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุกมิติ ได้แก่ 
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ 

90 91 92 93 94 95 

4 ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกระบวนการ
เรียนรู้และยึดมั่นในสัจธรรม(คุณค่าพระวร
สาร) มีวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อ
สังคม 

90 91 92 93 94 95 - ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- งานอภิบาล 
 

5 จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มี
บรรยากาศเป็นโรงเรียนคาทอลกิ  

      - งานอภิบาล 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

6 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนและ 
บุคลากรเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยตุิธรรม  
และสันต ิ

      - งานหลักสูตร 
- งานอภิบาล 
 

7 โรงเรียนมีกระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็น 
พิเศษ 
 

      - ครูประจ าชัน้ 
- งานแนะแนวและ 
วิเทศสัมพันธ ์
- งานอภิบาล 
- งานส่งเสริมพฤติกรรม 
นักเรียน 

8 โรงเรียนให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน 
และบุคลากรจากสังคมที่ด้อยโอกาส ผู้ที่ตก 
ขอบทางสังคม และบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ 
ต่อโรงเรียน/สังคม 

      - งานอภิบาล 
- งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ 
สภานักเรียน 

9 ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านจิตสาธารณะ ดา้นสิ่งแวดล้อม 
และรับผิดชอบต่อสังคม 
 

90 91 92 93 94 95 - งานอภิบาล 
- งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ 
สภานักเรียน 
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3.1 ส่งเสริมและพัฒนำ
บ คลำกรและนักเรียนให้มี 
จิตตำรมณ์ฯ และด ำเนินกำร
ตำมวิถีมงฟอร์ต 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ผา่น
กระบวนการในการแสวงหาความจริง
และการช่วยเหลือสังคม  

1) กิจกรรมผสานชีวติ นักเรียน
ระดับชัน้ ม. 1 – ม. 6  
2)  กิจกรรมค่ายมงฟอร์ตอาสา
พัฒนาชนบท 
3)  กิจกรรมพัฒนาสังคม ระดบัชั้น 
ม. 4 – ม. 6 
4)  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
ระดับชัน้ ม. 4 – ม. 6 
5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

90 91 92 93 94 95 - งานอภิบาล 
- งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ 
สภานักเรียน 

2. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรยึด
มั่นปฏิบัติตามศาสนาที่ตนนับถือ 

1) กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ     
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  
- พิธีมิสซา 
-  กิจกรรมวันเข้าพรรษา  
- กิจกรรมวันคริสต์มาส   
- กิจกรรมตักบาตร 
2) กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 

90 91 92 93 94 95 

3. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทุกมิติ ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ 

การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
ทุกมิติ ได้แก ่
1) ด้านร่างกาย - การทดสอบ
สมรรถภาพ การวัดน้ าหนัก ส่วนสูง 

90 91 92 93 94 95 
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2) สติปัญญา - ผลสัมฤทธิ์นักเรยีน 
8 กลุ่มสาระฯ 
3)  อารมณ์  - แบบทดสอบ EQ 
ของงานแนะแนว รายบุคคล 
4)  สังคม  - กิจกรรมอภิบาล และ
แบบทดสอบ SDQ งานแนะแนว 
รายบุคคล 
5) จิตวิญญาณ – การเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
ผสานชีวิต 

3.2 พัฒนำนักเรียนตำมอัต
ลักษณ์กำรศึกษำของโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยำลัย 
 

1. ร้อยละของนักเรียนได้ร่วม
กระบวนการเรียนรู้และยึดมั่นในสัจ
ธรรม(คุณค่ าพระวรสาร)  มี วิ ริ ยะ
อุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคม 

1) จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร
อภิบ าลที่ ส่ ง เ สริ ม ให้ นั ก เ รี ยน
เกิ ดอั ต ลั กษณ์ กา รศึ กษาขอ ง
โรงเรียน 
2)  กิจกรรมพันธสัญญานักเรียน
ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 
3) กิจกรรมผสานชีวิต นักเรียน
ระดับชั้น ม. 1 – ม. 6 
4)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5)  ผลสัมฤทธิ์นักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ  
6)  กิจกรรมโฮมรูม 

90 91 92 93 94 95 - ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- งานอภิบาล 
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กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

7)  ผลการศึกษาต่อระดบัชัน้ ม.3 
และ ม.6  

3.3 เสริมสร้ำงโรงเรียนให้มี
บรรยำกำศเป็นโรงเรียน
คำทอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ให้มีบรรยากาศเป็นโรงเรียนคาทอลิก  

1) จัดบรรยากาศห้องเรียน ได้แก่ 
โปสเตอร์ MEC / บุญลาภ 8 
ประการ (ความสุขที่แท้จริงในศาสนา
คริสต์ / ค าพูดของนักบุญหลุยส์ 
2)  กิจกรรมโฮมรูม โดยการ
สอดแทรกพระวารสาร 12 
ประการ 
3) บรรยากาศเสริมสร้างสมาธิ 
(การท าสมาธิจิต) 

      - งานอภิบาล 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.  โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิ 
ให้นักเรียนและบุคลากรเคารพศักดิ์ศรี 
ของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน  
สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ 
 

1) กิจกรรมอภิบาล 
2) กิจกรรมสภานักเรียน 
3) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความ 
เข้าใจครูและพนักงาน เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน  สิทธิเด็ก  

      - งานหลักสูตร 
- งานอภิบาล 
 

3. โรงเรียนมีกระบวนการดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนที่ต้องได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นพิเศษ 

1)  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความ 
เข้าใจการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ 
ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
เป็นพิเศษ 
2) กระบวนการชว่ยเหลือผู้เรียนเป็น

      - ครูประจ าชัน้ 
- งานแนะแนว 
- งานอภิบาล 
- งานส่งเสริมพฤติกรรม 
นักเรียน 
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กลย ทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร-งำน-โครงกำร-กิจกรรม 
เป้ำหมำยในแต่ละปกีำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

รายบุคคล  
3) พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 
(ด้านพฤติกรรม) 

 

4. โรงเรียนให้โอกาสทางการศึกษาแก่

นักเรียนและบุคลากรจากสงัคมที่ด้อย

โอกาส ผู้ที่ตกขอบทางสงัคม และ

บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน/

สังคม 

 

1)  การให้ทุนนักเรียน  
2) ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
3)  โครงการมงฟอร์ตไม่ทิ้งกัน 
4)  กิจกรรรมอาสาพัฒนา 
5) พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 
(ด้านการเรียนและพฤติกรรม) 

      - งานอภิบาล 
- งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ 
สภานักเรียน 

5. ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ ด้าน 
สิ่งแวดล้อม และรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2) กิจกรรมผสานชีวติ นักเรียน
ระดับชัน้ ม. 1 – ม. 6  
3)  กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(Eco – School / Green – School)  
4)  กิจกรรมจิตอาสา 

90 91 92 93 94 95 - งานอภิบาล 
- งานพฒันาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จและ 
สภานักเรียน 
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ส่วนที่ 4 

กำรน ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2565 – 2570 ไปสู่กำรปฏิบัต ิ

 เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ บรรลผุลตามตวัชี้วัดความส าเร็จจ าเปน็ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยก าหนดเป็นแนว
ปฏิบัติ ดังนี ้

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ศึกษาและท าความเข้าใจแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ 
2. ในแต่ละปีการศึกษา ให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับชั้น มอบหมาย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนรับผิดชอบกลยุทธ์/มาตรการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ และด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับชั้น ด าเนินงานตามกลยุทธ์/
มาตรการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ภายในเวลาที่ก าหนด หากมีหน่วยงานรับผิดชอบร่วม ให้ระบุผู้รับผิดชอบ
ในงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้วย 

4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับชั้น ประเมินผล 
การด าเนินงานตามกลยุทธ์/มาตรการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบว่าบรรลุผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จหรือไม่ 
อย่างไร แล้วน าส่งหัวหน้าฝ่ายหลังด าเนินการเสร็จไม่เกิน 3 สัปดาห์ หากพบว่ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ งาน 
โครงการ กิจกรรมที่รับผิดชอบ ยังไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ หัวหน้าฝ่ายหรือคณะกรรมการฝ่ายต้องหาทางออก
หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน หรือน ามาปรับปรุงแผนในปีการศึกษาต่อไป 

5. งานนโยบายและแผนจัดท าปฏิทินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 – 2570  เมื่อพบว่าผลการด าเนินงาน ยังไม่
บรรลุผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ให้ประสานกับหัวหน้าฝ่ายหรือผู้รับผิดชอบให้บันทึก
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน หรือน ามาปรับปรุงแผนในปีการศึกษาต่อไป 
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ค ำสั่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที่  20 /2564 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนย ทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2565 - 2570 

-------------------------------------------------------- 

  ตามที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีนโยบายที่จะด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในการบริหารโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2565 – 2570 ให้ทันสมัย มีคุณภาพ และมาตรฐานสากล เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  รวมถึงตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579  ซึ่งจะ น าไปสู่การปรับปรุงการเรียน การสอน การจัดรูปแบบกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ และเพื่อให้ผู้เรียนที่มีภูมิหลังหลากหลายสามารถ พัฒนาพหุปัญญา ทักษะ ทัศนคติและคุณค่าที่จ าเป็นต่อ
การประสบความส าเร็จในโลกปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว  
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีบทบาทและหน้าท่ีดังนี้ 
 อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา แก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดท ายุทธศาสตร์ให้เป็นไปด้ วยความ
เรียบร้อย 
 1.  ผศ.ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์  คณบดี International College of Digital Innovation มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 2. ผศ.ดร. มานัดถุ์ ค ากอง  รองคณบดี International College of Digital Innovation มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3. อ.ดร. ธนารัตน์ รัตนด ารงอักษร อาจารย์ International College of Digital Innovation 

 4. ดร. ณรงค์ คองประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ และ นวัตกรรม 

 5. ดร. ณรงค์ ตนานุวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ และ นวัตกรรม 

 6. อ.ดร. วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานภาษาสากล และ การศึกษาต่อต่างประเทศ สถาบัน EFL 

 7. คุณปริทัศน์ ชัยเจริญวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ และ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนย ทธศำสตร์ มีบทบาทและหน้าท่ีดังนี ้

(1) วางแผนการด าเนินการ ก ากับทิศทาง ขอบข่าย และภารกิจในการจัดท าและพัฒนา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา และ ทิศทางการศึกษาในอนาคต 

(2) พิจารณาความสอดคล้ององค์ประกอบต่าง ๆ ของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษา
ในอนาคต 

(3) จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน นิเทศ ก ากับติดตาม และให้ค าปรึกษา 
(4) ส่งเสริม และ สนับสนุนการพัฒนาของ นักเรียน ครู และ บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
(5) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และ ชุมชน ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
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(6) ประชาสมัพันธ์ผลสัมฤทธ์ิ และ ความส าเร็จตามตัวช้ีวัดต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรยีนให้แก่ ครู 
บุคคลากรนักเรียน ผู้ปกครอง และ สังคมภายนอกไดร้ับทราบ   

(7) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการปรับปรุง และ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
(8) ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์ – กลยุทธ์ ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุง แก้ไข และ 

พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
(9) สรุป และ รายงานผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัด – เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้แก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
 

 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนย ทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

1.  ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกลุวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ 

2.  มาสเตอร์วรินทร วสุวัต ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ English Programme ประธานกรรมการ 

3.  ครูดาริษา แสงสินธุ ์ หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

4.  ครูเจริญศร ี ศรีจันทร์ดร หัวหน้างานห้องสมุด กรรมการ 

5.  มาสเตอร์อรรถกร มัชณันติกสมัย หัวหน้าระดับ English Programme กรรมการ 

6.  มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง หัวหน้างานสภานักเรียน กรรมการ 

7.  มาสเตอรไ์กรสิงห ์ ใจหลวง หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 

8.  ครูเดือนเพญ็ ตากันทะ งานอาคารสถานท่ีฯ กรรมการ 

9.  มาสเตอร์ศักดิบ์ดินทร ์กันมะโน งานทรัพยากรมนุษย ์ กรรมการ 

10.  ครูธีริศรา ค าสิทธ์ิ งานวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

11.  ครูอรณุ ี มงคล หัวหน้างานประกันคณุภาพการศกึษา กรรมการ 

12.  ครูภวด ี ศรีใจ หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย ์ กรรมการ 

13.  มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก หัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 

14.  ครูพรรณวิไล สุริยะโจง หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

15.  ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ งานทรัพยากรมนุษย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

                                          

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  30 กันยายน  พ.ศ.  2564 

                                                                                      

                                                                       (ภราดา ดร. สุรกจิ ศรสีราญกุลวงศ์) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 
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สัตยำบัน 
(Agreement) 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 – 2570 ฉบับนี้ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ตามอ านาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน       
พ.ศ. 2550 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  มาตรา 31 (2)   จากการประชุม ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 
2564 เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 

            จึงลงนามเพื่อเป็นสัตยาบันร่วมกันไว้ ณ ที่นี้    
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