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ค ำน ำ 
 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา 2565 - 2567 ด าเนินการใน
รูปแบบคณะกรรมการตามค าสั่งแต่งตั้งของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ค าสั่งที่ 050/2565 คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา 2565 - 2567 โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่มีผู้แทนครอบคลุมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้แทนจากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน ฝ่าย
กิจการนักเรียน ส านักผู้อ านวยการและ ฝ่ายบริหารทั่วไป  

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร์ มูลนิธิเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 - 2570 ที่ธ ารงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ มรดกและทิศทางการ
จัดการศึกษาในแนวนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของพระศาสนจักรคาทอลิก (Global Compact on Education, 
สมณสาส์น Laudato Si, มติสมัชชาโลกของคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที ่32, คู่มือการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คุณค่าพระวรสาร) และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital ประกอบด้วยเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สรุปประเด็นปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 สาระส าคัญร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2564 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 
Philosophy) ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา มาตรฐานสากล และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNESCO) 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ได้มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลาย
ช่องทางทั้งจากการประเมินผลการใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2559 - 2564  และเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมจากแบบสอบถามจ านวน 3 ชุด ดังนี้ 
(1) แบบสอบถาม SWOT Analysis ระดับฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
(2) แบบสอบถามความคาดหวังในอนาคตจากฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
(3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2559 - 2564  

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ได้จัดประชุมและเก็บข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา 
2565 - 2567 ดังรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ประชุมวางแผนงาน ร่างแบบสอบถามแต่ละชุด
วิเคราะห์สารสนเทศข้อมูลต่าง ๆ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเก็บข้อมูลกับ
คณะกรรมการด าเนินการของแต่ละฝ่าย วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

(2) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าร่าง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ วันที่ 4 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
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(3) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการ เพ่ือ
พิจารณาเอกสารร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565 - 2570 วันที่ 15 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

(4) ส่งร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565 - 2570 ให้บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือท าประชา
พิจารณ์ข้อมูลแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565 - 2570 วันที่ 24 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

(5) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ น าข้อมูลจากการท าประชาพิจารณ์ในโรงเรียน 
ประชุมพิจารณาแก้ไขร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา 2565 - 2567 วันที่ 6 - 
16 กันยายน 2565 

(6) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ น าข้อมูลจากการท าประชาพิจารณ์ในโรงเรียน 
ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สมพรต สาระโกเศศ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนเซนต์
คาเบรียล ปีการศึกษา 2565 - 2567 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

(7) คณะกรรมการน าเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565 - 2570 ให้คณะที่ปรึกษา
โรงเรียน พิจารณาวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมพิจารณากลั่นกรองรอบสุดท้ายใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ คณะที่
ปรึกษาฯ และผู้แทนจากทุกฝ่าย  

 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ  มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน

เซนต์คาเบรียล น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ  ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
มาตรการและตัวชี้วัดความส าเร็จที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นตามศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และขอขอบคุณทุก
ท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วง 

 
 

คณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
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แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเซนต์คำเบรียล  
ปีกำรศึกษำ 2565 – 2570 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีมงฟอร์ต พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้โดดเด่นด้วย
คุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมทักษะภาวะความเป็นผู้น าแห่งอนาคต 
Saint Gabriel’s College aims at excellent education in alignment with Montfortian Charism, 
promote students’ potentials to meet international quality, equip with the competency to be 
future leaders. 
 
พันธกิจ (MISSIONS) 
1.  เสริมสร้างการจัดการศึกษามงฟอร์ตให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
2.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
3.  จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล (TQA) 
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน 
6.  ยกระดับจุดเน้นของโรงเรียน (Best Practices) ด้านวิชาการ ภาษาต่างประเทศ เน้นทักษะภาวะความเป็นผู้น า
แห่งอนาคต บนพื้นฐานของความเป็น “สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล” 

 
คุณค่ำหลัก/ค่ำนิยม (CORE VALUES) (อัตลักษณ์กำรศึกษำมูลนิธิฯ) 
1.  ยึดมั่นในสัจธรรมตามคุณค่าพระวรสาร 12 ประการ (Gospel Values) 
2.  มีความวิริยะ อุตสาหะ (Labor Omnia Vincit) 
3.  มีรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
 
วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) 
1.  เพ่ือเสริมสร้างการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้โดดเด่นในแนวมงฟอร์ต 
2.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
3.  เพ่ือยกระดับโรงเรียน ให้มีกระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล (TQA) 
4.  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
5.  เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน 
6.  เพ่ือยกระดับจุดเน้นของโรงเรียนด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ ทักษะภาวะความเป็นผู้น าแห่งอนาคต 
     บนพื้นฐานสุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียลให้มีความโดดเด่น 
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เป้ำหมำย (GOALS) 
1.  โรงเรียนมีเอกลักษณ์การจัดการศึกษาที่โดดเด่นตามแนวการจัดการศึกษามงฟอร์ต 
2.  โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัลและทักษะในศตวรรษที่ 21 
3.  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล (TQA) 
4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5.  โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือที่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน 
6.  โรงเรียนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ด้านวิชาการภาษาต่างประเทศ และทักษะภาวะความเป็นผู้น าแห่งอนาคต 
     บนพื้นฐานสุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล 
 
ยุทธศำสตร์ จุดมุ่งหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและกลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ (STRATEGIES) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่นการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความโดดเด่นการจัดการศึกษาเซนต์คาเบรียลตามจุดเน้น 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมโดดเด่นกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
จุดมุ่งหมำย  
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลมีการดูแล คุ้มครองและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ เคารพศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ การหล่อหลอมบุคคลและเปิดโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติมี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือการพัฒนานักเรียนทั้งครบ จัดการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาส ยกระดับการจัด
การศึกษาที่เคารพต่อชุมชนของชีวิต (Community of Life / Our Common Home) พัฒนาอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้เป็นจุดเด่น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง 
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและสริมสร้างวัฒนธรรมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดูแล คุ้มครอง และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ (มิติที่ 2) 
2.  ร้อยละของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแล คุ้มครอง และ 
 ป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ (มิติที่ 3) 
3.  จ านวนเครือข่ายทางครอบครัว/ชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมการดูแลคุ้มครองและปกป้องนักเรียน 
 จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ในมิติที่ 2 และ 3 ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนว มงฟอร์ต  
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 (มิติที่ 4, 6, 8) 
4.  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ  
 คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (มาตรฐานที่ 10.6) (มิติที่ 3, 4, 6, 8) 
5.  มีสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการปรึกษา  
 (มิติที่ 3, 5) 
6.  ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ (มิติที่ 3, 5) 
7.  จ านวนเครือข่ายผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า/ชุมชนที่มีความรู้/ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมบ าบัดหรือเป็นที่ปรึกษา 
 ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (มิติที่ 4, 6, 8) 
8.  รับนักเรียนที่มาจากส่วนของสังคมที่ด้อยโอกาสทางร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ และผู้ที่อยู่ชายขอบสังคม 
 อย่างน้อย ร้อยละ 1 ของจ านวนนักเรียนในโรงเรียน (มิติที่ 2) 
9.  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างเสริม ความเป็น 
 มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
10.  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy  
 Philosophy) 
11.  มีสารสนเทศแสดงการลดหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียน 
12.  มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดอัตลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
 (มิติที่ 3, 4, 6, 8) 
13. ร้อยละของนักเรียนที่มีอัตลักษณ์ตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียล แห่ง

ประเทศไทยในระดับดีมากขึ้นไป (มิติที่ 1, 4, 8) 
14.  ร้อยละของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการบ าเพ็ญประโยชน์ด้วย 
 ตนเองต่อสังคม ปีการศึกษาละไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง 
15. มีผลการประเมินตามมาตรฐานมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 4 มาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพ 
 ดีเลิศ 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1    โรงเรียนมีการดูแลคุ้มครองและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ เคารพศักดิ์ศรี 
  ของความเป็นมนุษย์การหล่อหลอมบุคคลและเปิดโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมสิทธิ 
  มนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ (มิติที่ 2, 3, 6) 
กลยุทธ์ที่ 1.2 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือการพัฒนานักเรียนทั้งครบ (มิติที่ 3, 6)  
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาส (มิติที่ 2) 
กลยุทธ์ที่ 1.4 ยกระดับการจัดการศึกษาที่เคารพต่อชุมชนของชีวิต (Community of Life/Our  
  Common Home) (มิติที่ 7) 
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาอัตลักษณ์นักเรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้เป็นจุดเด่น  
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เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง/ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา (มิติที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1.6 โรงเรียนเสริมสร้างวัฒนธรรมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  

(มิติที่ 1) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและเสริมสร้ำงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในยุคดิจิทัล 
จุดมุ่งหมำย 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Skill) หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับผู้มีความสนใจ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน
ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและมีความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) พัฒนาต าราเรียน นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนยุคดิจิทัล ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เข้าถึงได้ไม่จ ากัดสถานที่และเวลา 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1.  ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
2.  จ านวนหลักสูตรที่เป็นการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Skill) ให้กับผู้ที่มีความ 
 สนใจ 
3.  จ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่าง On site และ Online ในแต่ละ ช่วงชั้น 
4.  จ านวนช่วงชั้นที่นักเรียนที่มีผลงานส่งเสริมให้เกิดทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
5.  จ านวนผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมูลนิธิฯ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับภาค  
 ระดับชาติ ระดับนานาชาติ โดยผลงาน ชิ้นงานแต่ละชิ้นให้ครอบคลุม 3Rs 8Cs 
6.  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
7.  ร้อยละของนักเรียนมีทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 
8.  พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3  
 จากการสอบวัดคุณภาพของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือของมูลนิธิฯ ในวิชา 
 วิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษตามค่า T-Score โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปีการศึกษา 
9.  มีการใช้ต ารากลางภาษาอังกฤษและข้อสอบวัดและประเมินผลนักเรียนที่ใช้ต ารากลางภาษาอังกฤษใน 
 รูปแบบสื่อดิจิทัล ร่วมกับสถาบันที่ได้มาตรฐานสากล 
10.  ผลการสอบ CEFR หรือเทียบเท่าของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปีการศึกษา 

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับ A1 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับ A2 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับ B1 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับ B2 

11.  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานทักษะทักษะภาษาจีนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
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12  มีการจัดการเรียนรู้รายวิชา Montfort Studies ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
13.  ใช้หนังสือดรุณศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และใช้แบบฝึกหัด 
 ดรุณศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 
14.  ใช้แบบฝึกหัดคัดไทยและแบบฝึกหัดคัดอังกฤษ (Handwriting) ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
 แห่งประเทศไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
15.  มีบริการหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
 (E-Library) 
16.  จ านวนสื่อ/นวัตกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคุณภาพระดับดี 
 มากขึ้นไปจนได้รับการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
17.  ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
18.  มีโปรแกรมการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1  โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ หรือ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับผู้มีความสนใจ 
กลยุทธ์ที่ 2.2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.3  ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 
กลยุทธ์ที ่2.4  พัฒนาต าราเรียน นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ให้มีคุณภาพ  
  เข้าถึงได้ไม่จ ากัด สถานที่และเวลา และรักษามรดกทางการศึกษาของมูลนิธิคณะ 

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ 2.5  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้องหลักสูตรฐาน 
  สมรรถนะ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่มำตรฐำนสำกล 
จุดมุ่งหมำย 
พัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (TQA) ยกระดับการบริหารจัดการตามคู่มือหลักธรรมาภิบาล
ของมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พัฒนาการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1.  โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานสากล (TQA) ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2.  โรงเรียนได้รับรางวัลมาตรฐานสากล (TQA/TQC) 
3.  มีผลการประเมินการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามคู่มือการบริหารหลักธรรมาภิบาล 
 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในภาพรวมระดับคุณภาพดีมากข้ึนไป 
4.  ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
5.  จ านวนงานวิจัยสถาบันเชิงประยุกต์ (Applied Research) 
6.   ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัย ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป 
7.  โรงเรียนผ่านเกณ์การประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
8.  ร้อยละครูผู้สอนที่มีผลการประเมินนิเทศการสอนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
9.   มีแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพนักเรียน  
 จ านวนนักเรียนที่ลดลง คุณภาพบุคลากร ระบบการเงินและด้านความปลอดภัย 
10.  มีแผนการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ที่เก่ียวข้องกับโรคระบาด ภัยพิบัติ 
 และการสื่อสาร 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับการบริหารจัดการตามคู่มือหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาการก ากับติดตามโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 3.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ 
จุดมุ่งหมำย 
สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
ต่อโรงเรียน พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียน 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1.  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบงานทรัพยากรมนุษย์ตามคู่มือมูลนิธิฯ 
2.  มีการก ากับ ติดตามและรายผลการด าเนินงานตามคู่มือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมูลนิธิ 
 คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
3.  มีเครือข่ายความร่วมมือของงานทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
 แห่งประเทศไทย 
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4.  ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรตั้งแต่ระดับดีมากข้ึนไป 
5. ร้อยละของบุคลากรผ่านการประเมินการท างานระดับดีขึ้นไป 
6.  มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าด าเนินการหรือประสานในการวางแผน /การอบรม /พัฒนา 
 บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งในส่วนของ 
 การพัฒนาตามพ้ืนฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical / Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่ 
 รับผิดชอบในโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
7.  ร้อยละของบุคลากรที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท 
8.  มีการอบรมบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
9. ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการอบรมทักษะทางภาษาต่างประเทศ และผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
 วัดระดับตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 4.1  สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4.3  พัฒนาบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
จุดมุ่งหมำย 
ยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบ
รียลแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1.  จ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการแบ่งปัน Best Practice / นวัตกรรม ในโรงเรียนแต่ละภาคเรียน 
2.  จ านวนบุคลากรของโรงเรียนที่เป็นผู้แบ่งปัน Best Practice / นวัตกรรม ในแต่ละภาคเรียน กับโรงเรียนอ่ืน 
 ในเครือมูลนิธิฯ 
3.  ร้อยละของครู 8 กลุ่มสาระฯ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
4.  จ านวนฝ่ายที่มีการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
5.  จ านวนเครือข่ายผู้ปกครอง / ศิษย์เก่า / ชุมชน ที่มีความช านาญด้านวิชาชีพ ได้เข้ามามีส่วน 
 ร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
6.  จ านวนกิจกรรมที่ช่วยเหลือชุมชนโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับเครือข่าย 
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7.  จัดท า รวบรวมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ SWIS: School  
 Web-based Information System) 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาทั้งภายในองค์กรและภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 5.2  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 

ของโรงเรียนและชุมชน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงควำมโดดเด่นในกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงเซนต์คำเบรียลตำมจุดเน้น    
จุดมุ่งหมำย 
ยกระดับการเป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นทางการเรียนการสอนที่เรียนเป็น Intensive English Program (IEP) 
ภาษาต่างประเทศเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งส่งเสริมภาวะผู้น าแห่งอนาคตบนพื้นฐานสุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล 
พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบทุก 5 มิติ ทั้งด้านกาย ใจ และจิตวิญญาณ สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล โดย
ส่งเสริมการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI)  สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีผลการสอบในกลุ่มวิชา 
Intensive English Program (IEP) เทียบเท่ามาตรฐานของ Cambridge โดยผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้นทุกปีการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
-   English ต้องผ่านเกณฑ์ Cambridge ระดับ Flyers 
1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
-   English ต้องผ่านเกณฑ์ Cambridge KET หรือเทียบเท่า CEFR ระดับ A2 
-   Mathematics and Science ต้องผ่านเกณฑ์ Cambridge Primary ระดับ C 
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
-   English ต้องผ่านเกณฑ์ Cambridge PET หรือเทียบเท่า CEFR ระดับ B1 
-   Mathematics and Science ต้องผ่านเกณฑ์ Cambridge Lower Secondary ระดับ C 
1.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ม. 5 พสพ. ต้องยื่นผลสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนขั้นต่ า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่า CEFR ระดับ B2 
-   IELTS (Academic)     5.5 
-   TOEFL IBT      65 
-   CU-TEP      65 
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-   TU-GET PBT                 500 
-   TU-GET CBT      60 
-   SAT (Evidence-based reading and writing)   400 
-   TOEIC       600 
2. จ านวนสถาบัน/หน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาต่างประเทศทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ 
3. โรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการและภาษาต่างประเทศ ทั้งในโรงเรียนและ 

นอกโรงเรียน 
4.  มีหลักสูตรและสามารถจัดโครงการโดยมีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษาการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) 
5.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินชิ้นงานนวัตกรรมระดับดีขึ้นไป 
6.  จ านวนรางวัลการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
7. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาวะผู้น าแห่งอนาคตบนพ้ืนฐานสุภาพบุรุษเซนต์ 

คาเบรียล โดยมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
8. มีการพัฒนากิจกรรมตามกระบวนการแนวมนุษยปรัชญา (Waldorf) เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบ 

ทุกมิติทั้งด้านกาย ใจ และจิตวิญญาณ 
9. จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เพ่ือการพัฒนาสังคมแห่งการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งที่บ้าน ชุมชน และสังคม 

10. มีการพัฒนากิจกรรมตามกระบวนการแนวมนุษยปรัชญา (Waldorf) เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ครบทุกมิติทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ  

11. จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 

12.  มีกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง  
13.  มีระบบการจัดการความรู้โดยสร้างการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก 

โรงเรียน ชุมชนและระหว่างชุมชน เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในวงกว้าง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเป็นกลไกในการบริหารจัดการ 

 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที ่6.1  ยกระดับความเป็นเลิศทักษะทางภาษาและวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที ่6.2  ยกระดับสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์  Artificial intelligence (AI)  
กลยุทธ์ที ่6.3  สร้างความเข้มแข็งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการเป็นผู้น าที่ดีมีอนาคตบนพ้ืนฐาน 

สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล  
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กลยุทธ์ที ่6.4  ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวมนุษยปรัชญา (Waldorf) 
กลยุทธ์ที ่6.5  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที ่6.6  ส่งเสริมการบริหารจัดการเพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ตำรำงกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
 

ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สภำพควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2670 

1. สร้ำงควำมโดด

เด่นกำรจัด

กำรศึกษำใน

แนวมงฟอร์ต 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ับการดูแล 
คุ้มครอง และป้องกันภยัคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ (มิติที่ 2) 

100 100 100 100 100 100 - งานสวัสดภิาพ 
- งานระดับชั้น 

 
 

 2. ร้อยละของครผูู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการดูแล คุ้มครอง และปอ้งกันภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ (มติิที่ 3) 

85 87 89 91 93 95 - งานสวัสดภิาพ 
- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- งานสุขอนามัย 

 
 

3. จ านวนเครือข่ายทางครอบครัว/ชุมชน 
เพื่อช่วยส่งเสรมิการดูแลคุม้ครองและ
ปกป้องนักเรียนจากภยัคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ในมิติที่ 2 และ 3 ตามทิศ
ทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (มิติที่ 
4, 6, 8) 

3 5 7 9 11 13 - งานระดับชั้น 
- งานแนะแนว 
- งานสัมพันธ์

ชุมชน 
- งานพัฒนา

ศักยภาพ
นักเรียนในแนว
มนุษยปรัชญา 

 4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
เครือมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่
ประเทศไทย (มาตรฐานที่ 10.6) (มิติที่ 3, 
4, 6, 8) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานสวัสดภิาพ 
- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- งานสุขอนามัย 
- งานส่งเสรมิ

ประชาธิปไตย 
- งานระเบียบ

วินัย 
- งานระดับชั้น 
- กลุ่มสาระสังคม 
- งานลูกเสือ 
- งานแนะแนว 
- งานพัฒนา

ศักยภาพ
นักเรียนในแนว
มนุษยปรัชญา 
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 5. มีสถานท่ีที่เอื้อต่อการให้ค าปรกึษา
ช่วยเหลือนักเรยีนที่ช่วยให้นักเรียนสามารถ
เข้าถึงการปรึกษา (มิติที่ 3, 5) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานแนะแนว 
- งานพัฒนา

ศักยภาพ
นักเรียนในแนว
มนุษยปรัชญา 

 6. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ (มิติที่ 3, 5) 

100 100 100 100 100 100 - งานระดับชั้น 
- งานแนะแนว 

 7. จ านวนเครือข่ายผูป้กครอง/ศิษย์เก่า/
ชุมชนที่มีความรู้/ความเช่ียวชาญใน
กิจกรรมบ าบัดหรือเป็นที่ปรึกษาในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน (มิติที่ 4, 6, 8) 

3 3 4 4 5 5 - งานระดับชั้น 
- งานแนะแนว 

 8. รับนักเรียนที่มาจากส่วนของสังคมที่ด้อย
โอกาสทางร่างกาย สังคม เศรษฐกจิ และผู้
ที่อยู่ชายขอบสังคมอย่างน้อยร้อยละ 1 ของ
จ านวนนักเรียนในโรงเรียน (มติิที่ 2) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานบริหารฝ่าย
การเงิน 

- งานบริหารฝ่าย
วิชาการ 

- งานสัมพันธ์
ชุมชน 

 9. จ านวนกิจกรรมทีส่่งเสริมการลดหรือดดู
ซับก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมกจิกรรมที่
สร้างเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประหยดัพลังงาน 

4 5 6 7 8 9 - งานบริหารฝ่าย
บริหารทั่วไป 

- งานอาคาร
สถานท่ี 

- งานศูนย์
วิชาการและ
นันทนาการฯ 

 10. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy Philosophy) 

10 12 14 16 18 20 - งานกลุ่มสาระฯ 
สังคม 

- งานศูนย์
วิชาการและ
นันทนาการฯ 

 11. มีสารสนเทศแสดงการลดหรือ          
ดูดซับก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียน 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานกลุ่มสาระฯ 
สังคม 

- กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร ์
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- งานศูนย์
วิชาการและ
นันทนาการฯ 

 12. มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิด 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะ 
เชนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย (มิติที่ 3, 
4, 6, 8) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานอภิบาล 
- งานส่งเสรมิ

คุณธรรมฯ 
- งานกิจกรรม

ภายใน-
ภายนอก 

- งาน SGL-
พสวค. 

- งานหลักสูตร
การสอน 

 13. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีอตัลักษณ์
ตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรยีนใน
เครือมลูนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแหง่
ประเทศไทยในระดับดีมากข้ึนไป (มิติที่ 1, 
4, 8) 

70 72 74 76 78 80 - งานอภิบาล 
- งานส่งเสรมิ

คุณธรรมฯ 
- งานกิจกรรม

ภายใน-
ภายนอก 

- งาน SGL-
พสวค. 

- งานหลักสูตร
การสอน 

 14. ร้อยละของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสาในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ด้วยตนเองต่อสงัคม  
ปีการศึกษาละไมต่่ ากว่า 20 ช่ัวโมง 

45 50 55 60 65 70 - งานส่งเสรมิ
คุณธรรมฯ 

- งานอภิบาลฯ 
- งานสัมพันธ์

ชุมชน 

2. พัฒนำและ
เสริมสร้ำงคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำใน
ยุคดิจิทัล 

1. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความ           
พึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาตัง้แต่
ระดับดีขึ้นไป 

85 87 89 91 93 95 - งานหลักสูตร
การสอน 
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 2. จ านวนหลักสตูรที่เป็นการส่งเสริมทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur 
Skill) ให้กับผู้ที่มีความสนใจ 

- 1 2 3 4 5 - งานหลักสูตร
การสอน 

 3. จ านวนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทีผ่สมผสาน
ระหว่าง On site และ Online ในแต่ละ
ช่วงช้ัน 

8 8 8 8 8 8 - งานบริหารฝ่าย
วิชาการ 

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 4. จ านวนช่วงช้ันท่ีนักเรียนท่ีมีผลงาน
ส่งเสริมให้เกิดทักษะส าคญัจ าเป็นในโลก
ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

1 2 3 4 4 4 - งานบริหารฝ่าย
วิชาการ 

 5. จ านวนผลงานของนักเรียนท่ีไดร้ับรางวัล
ระดับมูลนิธิฯ ระดับเขต ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาต ิ
ระดับนานาชาติ โดยผลงาน ช้ินงาน      
แต่ละชิ้นให้ครอบคลุม 3Rs8Cs 

3 5 7 9 10 12 - งานบริหารฝ่าย
วิชาการ 

 

 6. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทักษะส าคญัจ าเป็นในโลกศตวรรษ
ที่ 21 (3Rs8Cs) 

80 82 84 86 88 90 - งานบริหารฝ่าย
วิชาการ 

- งานหลักสูตร
การสอน 

- งานวัดและ
ประเมินผล 

- งานนิเทศ-วิจัย
ในช้ันเรียน 

 7. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะความเป็น
พลเมืองดิจิทลั (Digital Citizenship) 

50 52 55 60 65 70 - งานหลักสูตร
การสอน 

- งานกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ 

- งานเทคโนโลยี
สนเทศ 

 8. พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิของนักเรยีนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษา ปีท่ี 6 
และ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากการสอบวัด
คุณภาพของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนในเครือของมูลนิธิฯ ในวิชา

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานบริหารฝ่าย
วิชาการ 

- งานหลักสูตร
การสอน 
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วิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์และวิชา
ภาษาอังกฤษ ตามค่า T-Score โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปีการศึกษา 

- งานวัดและ
ประเมินผล 

- งานนิเทศ-วิจัย
ในช้ันเรียน 

- กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร ์

- กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร ์

- กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

- งานภาษาต่าง 
ประเทศ 

 9. มีการใช้ต ารากลางภาษาอังกฤษและ
ข้อสอบวัดและประเมินผลนักเรียนท่ีใช้
ต ารากลางภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่อดิจิทัล 
ร่วมกับสถาบันทีไ่ด้มาตรฐานสากล 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

- งานภาษาต่าง 
ประเทศ 

- งานหลักสูตร
การสอน 

 10. ผลการสอบ CEFR หรือเทียบเท่าของ
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
การศึกษา 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับ 
A1 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับ 
A2 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับ 
B1 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับ 
B2 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานภาษา       
ต่างประเทศ 

- งานหลักสูตร
การสอน 

- งานศูนย์ภาษาฯ 
- งานกลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่าง     
ประเทศ 

- งานสอนเสริม 
- งานวัดและ

ประเมินผล 

 11. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์วัด
ระดับมาตรฐานทักษะทักษะภาษาจีนตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

60 65 70 75 80 85 - งานหลักสูตร
การสอน 
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- งาน
ภาษาต่างประเ
ทศ 

- งานกลุ่มสาระฯ 
วิชา
ต่างประเทศ 

- งานวัดและ
ประเมินผล 

 12.  มีการจัดการเรียนรู้รายวิชา Montfort 
Studies ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานหลักสูตร
การสอน 

- งานกลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

 13. ใช้หนังสือดรุณศึกษาในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 4 
และใช้แบบฝึกหดัดรณุศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 4 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

 14. ใช้แบบฝึกหัดคัดไทยและแบบฝึกหัดคดั
อังกฤษ (Handwriting) ของมูลนธิิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

- งานภาษาต่าง 
ประเทศ 

- งานหลักสูตร
การสอน 

- กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

 15. มีบริการหนังสือหรือสื่อการเรยีนรู้ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานวิทยบริการ 
- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 16. จ านวนสื่อ/นวัตกรรมในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรยีนที่ผ่านการ
พิจารณาคุณภาพระดับดีมากข้ึนไปจนไดร้ับ
การเผยแพร่ผลงานผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

3 6 8 10 11 12 - งานกลุ่มสาระฯ 
การงานฯ 

- งานกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ฯ 

- งานวิทยบริการ 
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- งานวิจัยและ
พัฒนา 

 17. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
วัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานวัดและ
ประเมินผล 

 
 18. มีโปรแกรมการวัดและประเมนิผลที่มี

ประสิทธิภาพ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานวัดและ

ประเมินผล 
 

3. พัฒนำ
กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรสู่
มำตรฐำนสำกล 

1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานสากล 
(TQA) ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน (เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเตม็ 1,000 คะแนน หน่วยงานหรือ
องค์กรที่ผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนน 651 ขึ้นไป 
จะไดร้ับรางวัล TQA หน่วยงานหรือองค์กร
ที่ผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนน 351 ขึ้นไป จะ
ได้รับรางวัล TQC และจดัท าโครงการ
รองรับ ในแผนปฏิบตัิการประจ าปขีอง
โรงเรียน ปีการศึกษา 2566)                                      
หมวด 1 การน าองค์กร                         
หมวด 2 กลยุทธ์                            
หมวด 3 ลูกค้า                                
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้                                 
หมวด 5 บุคลากร                      
หมวด 6 การปฏิบัติการ                 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 
เกณฑ์ปีกำรศึกษำ 2565 เพ่ิมเติม 5 
ประเด็นส ำคัญ                                    
*ความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience)                                 
*ความเท่าเทียมและการมสี่วนร่วม (Equity 
and Inclusion)                       
*การแปลงเป็นดจิิทัลและการปฏิวตัิ
อุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 (Digitization and 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ - ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
TQA  

- งานบริหารฝ่าย 
7 ฝ่าย 

- งานนโยบาย
และแผน 

- งานประกัน
คุณภาพ 
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the Fourth Industrial Revolution)          
*นวัตกรรม (Innovation)                   
*การตอบแทนสังคม (Societal 
Contributions) 

 2. โรงเรียนได้รบัรางวัลมาตรฐานสากล
(TQA/TQC)  

- - ✓ ✓ ✓ ✓ โรงเรียน 
เซนต์คาเบรียล 

 

 3. มีผลการประเมินการบริหารโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลตามคูม่ือการบริหารหลักธรร
มาภิบาลของมูลนิธ ิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ในภาพรวมระดับคณุภาพดีมากข้ึนไป 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานบริหารฝ่าย 
7 ฝ่าย 

- งานนโยบาย
และแผน 

- งานประกัน 
คุณภาพฯ         

- งานวิจัยและ
พัฒนา  

 4. ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

80 82 84 86 88 90 - งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 5. จ านวนงานวิจัยสถาบันเชิงประยุกต์ 
(Applied Research) 

- 1 - 1 - 1 - งานวิจัยและ
พัฒนา 

 6.  ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจด้านการวิจยั ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

80 - 85 - 90 - - งานวิจัยและ
พัฒนา 

 7. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ
จากหน่วยงานภายนอกตั้งแต่ระดบัดีขึ้นไป 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานบริหารฝ่าย 
7 ฝ่าย 

- งานนโยบาย
และแผน 

- งานประกัน 
คุณภาพฯ 

 8. ร้อยละครูผูส้อนที่มีผลการประเมินนิเทศ
การสอนตั้งแตร่ะดับดีขึ้นไป 

80 83 86 89 92 95 - งานนิเทศ-วิจัย
ในช้ันเรียน  

 9.  มีแผนบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) ของโรงเรียนท่ีเกีย่วข้อง
กับคุณภาพนักเรียน จ านวนนักเรยีนที่ลดลง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานรับนักเรียน 
- งานบริหารฝ่าย

วิชาการ 
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คุณภาพบุคลากร ระบบการเงินและด้าน
ความปลอดภัย 

- งานบริหารฝ่าย
การเงิน 

- งานบุคลากร 

 10. มีแผนการบรหิารจดัการสภาวะวิกฤติ 
(Crisis Management) ที่เกี่ยวข้องกับโรค
ระบาด ภัยพิบัติและการสื่อสาร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานสุขอนามัย 
- งานบริหาร

ฝ่ายฯบริหาร
ทั่วไป 

- งานบุคลากร 

4. เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรงำน
ทรัพยำกรมนุษย์ 

1. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับระบบงานทรัพยากรมนุษย์ตาม
คู่มือมูลนิธิฯ 

- - ✓ - ✓ - - งานบุคลากร 

 2. มีการก ากับ ติดตามและรายผลการ
ด าเนินงานตามคู่มือการบริหารทรพัยากร
มนุษย์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่ง
ประเทศไทย 

- - ✓ ✓ ✓ ✓ - งานบุคลากร 

 3. มีเครือข่ายความร่วมมือของงาน
ทรัพยากรมนุษยโ์รงเรียนในเครือมลูนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานบุคลากร 

 4. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กรตั้งแต่ระดับดีมากข้ึนไป  

75 78 81 84 87 90 - งานบุคลากร 

 5. ร้อยละของบุคลากรผ่านการประเมินการ
ท างานระดับดีขึ้นไป 

80 80 80 80 80 80 - งานบุคลากร 

 6. มีรายงานสรุปผลความก้าวหนา้
ด าเนินการหรือประสานในการวางแผน /
การอบรม /พัฒนาบคุลากรโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเชนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย 
ตามมาตรฐานวิชาชีพท้ังในส่วนของการ
พัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง 
(Technical / Specific Skill) ของแต่ละ
สายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานบุคลากร 

 7. ร้อยละของบุคลากรที่จบการศกึษาใน
ระดับปริญญาโท  

20 22 24 26 28 30 - งานบุคลากร 
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 8. มีการอบรมบุคลากรทีด่ ารงต าแหน่ง
หัวหน้าตามโครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียน 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานบุคลากร 

 9.ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการอบรม
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ และผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวดัระดับตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

80 82 84 86 88 90 - งานบุคลากร 
- งานศูนย์ภาษา

เซนต์คาเบรียล 

5. ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพ่ือ
พัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ 

1. จ านวนกลุ่มสาระฯที่มีการแบ่งปัน Best 
Practice นวัตกรรม ในโรงเรียนแต่ละภาค
เรียน 

3 4 5 6 7 8 - งานนิเทศ-วิจัย
ในช้ันเรียน 
 

 2. จ านวนบุคลากรของโรงเรียนท่ีเป็นผู้
แบ่งปัน Best Practice /นวตักรรม         
ในแต่ละภาคเรยีน กับโรงเรียนอ่ืนในเครือ
มูลนิธิฯ 

2 4 6 8 10 12 - งานบุคลากร 

 3. ร้อยละของครู 8 กลุ่มสาระฯ เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

70 72 74 76 78 80 - งานนิเทศ-วิจัย
ในช้ันเรียน 

- งานบริหารฝ่าย 
7 ฝ่าย 

 4. มีหน่วยงานท่ีมีการจัดกจิกรรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานนิเทศ-วิจัย
ในช้ันเรียน 

- งานบริหารฝ่าย 
7 ฝ่าย 

 5. จ านวนเครือข่ายผูป้กครอง / ศษิย์เก่า / 
ชุมชน ท่ีมีความช านาญด้านวิชาชีพ ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

3 4 5 7 9 11 - งานแนะแนว 
- งานบริหารฝ่าย 

7 ฝ่าย 
- งานทะเบียน

สถิต ิ

 6. จ านวนกิจกรรมที่ช่วยเหลือชุมชนโดย
ความร่วมมือระหว่างโรงเรยีนกับเครือข่าย 

3 4 5 7 9 11 - งานส่งเสรมิ
คุณธรรมฯ 

- งานระดับชั้น 
- งานสัมพันธ์

ชุมชน 
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- งานอภิบาล 
- งานกลุ่มสาระฯ 

ศิลปะ 
- งานกลุ่มสาระ 

การงานอาชีพ 
- งานบริหารฝ่าย 

7 ฝ่าย 
 

 7. จัดท าระบบเพื่อรวบรวมนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ SWIS: 
School Web-based Information 
System) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานบริหารฝ่าย 
7 ฝ่าย 

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. สร้ำงควำมโดด
เด่นกำรจัด
กำรศึกษำเซนต์
คำเบรียลตำม
จุดเน้น 
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเทียบเคียง
มาตรฐานสากลโดยมีผลการสอบในกลุ่ม
วิชา Intensive English Program (IEP) 
เทียบเท่ามาตรฐานของ Cambridge โดย
ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา ดังต่อไปนี ้
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
-   English ต้องผ่านเกณฑ์ Cambridge 
ระดับ Flyers 
1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
-   English ต้องผ่านเกณฑ์ Cambridge 
KET หรือเทียบเท่า CEFR ระดับ A2 
-   Mathematics and Science ต้องผ่าน
เกณฑ์ Cambridge Primary ระดบั C 
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
-   English ต้องผ่านเกณฑ์ Cambridge 
PET หรือเทียบเท่า CEFR ระดับ B1 
-   Mathematics and Science ต้องผ่าน
เกณฑ์ Cambridge Lower Secondary 
ระดับ C 
1.4 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ ม. 5 
พสพ. ต้องยื่นผลสอบวัดระดับมาตรฐาน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานภาษา        
ต่างประเทศ 

- งานหลักสูตร
การสอน 

- งานศูนย์ภาษาฯ 
- งานกลุ่มสาระฯ 

ภาษา         
ต่างประเทศ 

- งานสอนเสริม 
- งานวัดและ

ประเมินผล 
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ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนขั้นต่ าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือเทียบเท่า CEFR ระดับ B2 
-   IELTS (Academic)  5.5 
-   TOEFL IBT    65 
-   CU-TEP    65 
-   TU-GET PBT               500 
-   TU-GET CBT    60 
-   SAT (Evidence-based reading and 
writing)    400 
-   TOEIC    600 

 2. จ านวนสถาบัน/หน่วยงานท่ีลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

10 15 20 25 30 35 - งานบริหารฝ่าย
วิชาการ  

 3. โรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสรมิให้มี
การแข่งขันทางวิชาการและ
ภาษาต่างประเทศ ทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานภาษาต่าง 
ประเทศ 

- งานหลักสูตร
การสอน 

- งานศูนย์ภาษาฯ 
- งานกลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

- งานสอนเสริม 
- งานวัดและ

ประเมินผล 

 4. มีหลักสตูรและสามารถจัดโครงการโดยมี
การส่งเสริมใหจ้ัดกิจกรรมโดยมีผู้เช่ียวชาญ
เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาการ
พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ Artificial 
intelligence (AI) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานหลักสูตร
การสอน 

- งานกลุ่มสาระฯ 
การงานฯ 

- งานกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร ์

- งานสอนเสริม 
- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 5.  ร้อยละของผู้เรียนมผีลการประเมิน
ช้ินงานนวัตกรรมระดับดีขึ้นไป 
 
 

75 80 85 90 95 96-100 - งานหลักสูตร
การสอน 

- งานกลุ่มสาระฯ 
การงานฯ 

- งานกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร ์

- งานสอนเสริม 
- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 6. จ านวนรางวัลการแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ 

30 40 50 60 70 80 - งานกลุ่มสาระฯ 
8 กลุ่มสาระฯ 

 7. มีกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่สามารถพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีทักษะภาวะผู้น าแห่งอนาคตบน
พื้นฐานสุภาพบุรุษเซนต์คาเบรยีล โดยมี
ผลลัพธ์เชิงประจักษ์และเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานหลักสูตร
การสอน 

- งาน SGL-
พสวค. 

- งานระดับชั้น 

 8. มีการพัฒนากิจกรรมตามกระบวนการ
แนวมนุษยปรัชญา (Waldorf) เพือ่ให้
ผู้เรยีนเป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ครบทกุมิติทั้ง
ด้านกาย ใจ และจติวิญญาณ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานพัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียนฯ 
 

 9. จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการบริหาร
จัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเรยีนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนทีส่อดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน SDGs เพื่อการพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ังที่บ้าน ชุมชน 
และสังคม 

5 8 11 14 17 20 - งานหลักสูตร
การสอน 

- งาน SGL-
พสวค. 

- งานระดับชั้น 

 10. มีระบบการจดัการความรูโ้ดยสร้างการ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ทั้ง
ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรยีน 
ชุมชนและระหว่างชุมชน เพื่อสร้าง
เครือข่ายการเรยีนรู้ในวงกว้าง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
กลไกในการบริหารจัดการ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - งานหลักสูตร
การสอน 

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- งาน SGL-
พสวค. 
งานระดับชั้น 
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ภำพรวมของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเซนต์คำเบรียล 
ปีกำรศึกษำ 2565 - 2570 

 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 6 14 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 5 18 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 4 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 3 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 2 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 6 10 

6 ยุทธศำสตร์ 26 กลยุทธ์ 68  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนเซนต์คำเบรียล 

ที่ ๕๐/256๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเซนต์คำเบรียล  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ – 25๗๐ 
----------------------------------------------------- 

         เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – 25๗๐ ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 
-2570 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานดังนี้  
 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1. ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ/รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรการ 
2. ภราดาภูวรินทร์   เขมรัชต์อนนต์  รองผู้อ านวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน/ที่ปรึกษา 

                                                             ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
3. ภราดาพันธนันท์  ไชยรา   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ/ที่ 

       ปรึกษาฝ่ายปกครอง/ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม                                                                       
4. มิสศุภมาส    แก้วดวง   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
5. มาสเตอร์พิทักษ์   ไทยมานิตย์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. มิสวิภา   พิณรัตน์   หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ 
7. มาสเตอร์ทองอินทร์  แสวงสิน   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
8. มาสเตอร์ปริยะ   มงคลศิริ   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
9. มาสเตอร์ชาตรี   ตั้งอัมพรตรีพล  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1. มิส ดร.สิริพร ฑิตะล าพูน  ผู้ช่วยหัวหน้าส านักผู้อ านวยการ/   ประธาน 
   หัวหน้างานนโยบายและแผน 

2. มิสศรีวรรณ อ าภาพันธ์   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา    รองประธาน 
3. มิสอุษราภรณ์ ทะวะระ   หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา/หัวหน้างาน  กรรมการ 

   นิเทศ-วิจัยในชั้นเรียน  
4. มิสธนาภา วิชัยวัตร   หัวหน้างานสารสนเทศ    กรรมการ 
5. มิสศุภัคชญา ตั้งเจริญ   งานประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
6. มิสสมิตรา  เอ่ียมส าอางค์ หัวหน้างานตรวจสอบงบประมาณ   กรรมการ  
7. มิสศิริลักษณ ์ โรจนโกศล  เลขานุการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
8. มิสปรัชญา  เหมือนพรม  เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
9. มิสณัฏฐา แย้มนาม   เลขานุการฝ่ายกิจกรรม    กรรมการ 
10. มิสสุมิตรา  ตระกูลเกษมสิริ เลขานุการฝ่ายปกครอง             กรรมการ 
11. มิสกนิษฐา  บุรชาติ  งานนโยบายและแผน    กรรมการ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXsYuhgvHTAhVCsY8KHZYdA9UQjRwIBw&url=https://www.dek-d.com/quiz/funnyquiz/115567/&psig=AFQjCNHdtj4hsOdXuO_3RblWXBEEfYxaGQ&ust=1494907423333806
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12. มาสเตอร์อธิบดี รุ่งโรจน์  งานนโยบายและแผน    กรรมการและ 
        เลขานุการ 

หน้ำที ่

1. ประชุม ก าหนดทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – 25๗๐ ของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและก ากับติดตามเพ่ือเสนออนุมัติประกาศใช้และด าเนินการ

ตามแผน 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

1. มิสวิภา พิณรัตน์   หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ/   ประธาน  
                                          หวัหน้างานบุคลากร           

2. มิส ดร.สิริพร ฑิตะล าพูน  ผู้ช่วยหัวหน้าส านักผู้อ านวยการ/   รองประธาน 
   หัวหน้างานนโยบายและแผน 

3. มิสศรีวรรณ อ าภาพันธ์  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
4. มิสอุษราภรณ์ ทะวะระ  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา/         กรรมการ 

      หัวหน้างานนิเทศ-วิจัยในชั้นเรียน 
5. มิสสุพัคนา แก้วประสิทธิ์  หัวหน้างานอภิบาล    กรรมการ 
6. มาสเตอร์วิทยายุทธ สีทอง  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
7. มาสเตอรว์ีรวัฒน์ ไชยสุริยา หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์   กรรมการ 
8. มิสเยาวลักษณ์ อยู่เจริญ  หัวหน้างานศูนย์ภาษาเซนต์คาเบรียล/  กรรมการ 

      หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศระดับประถม 
9. มิสปรียานุช ผลแก้ว  หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพ   กรรมการ 

      นักเรียนตามแนวมนุษยปรัชญาฯ 
10. มาสเตอร์อธิบดี รุ่งโรจน์  งานนโยบายและแผน    กรรมการ 
11. มิสกนิษฐา  บุรชาติ  งานนโยบายและแผน    กรรมการและ           

            เลขานุการ 

หน้ำที ่

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ –  
25๗๐ ของส านักผู้อ านวยการ  

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอส่งให้ส านักผู้อ านวยการ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยกำรเงิน 
1. ภราดาภูวรินทร์   เขมรัชต์อนนต์  รองผู้อ านวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน/  ประธาน 

                                          ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. มิสศุภมาส แก้วดวง        หัวหน้าฝ่ายการเงิน           รองประธาน 
3. มิสเรวดี รูโปบล          ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน         กรรมการ 
4. มิสปัทมา ยังยืน          หัวหน้างานการเงิน           กรรมการ 
5. มิสสมิตรา เอ่ียมส าอางค์     หัวหน้างานตรวจสอบงบประมาณ     กรรมการ 
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6. มิสเปรมมนัส  แก้วบุดดา      หัวหน้างานจัดซื้อ            กรรมการ 
7. มาสเตอร์กิตติโชติ รติวิริยะพงศ์  หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน       กรรมการ 
8. มิสศุภลักษณ์  อ่องสอาด     เลขานุการฝ่าย             กรรมการและ 

                                  เลขานุการ 

หน้ำที ่

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ –  
25๗๐ ของฝ่ายการเงิน 

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอส่งให้ส านักผู้อ านวยการ 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยธุรกำร 

1. มาสเตอร์ประพนธ์ จินตไพจิตร  ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ           ประธาน 
2. มิสธริดา ภิรธนาพงศ์        หัวหน้างานประชาสัมพันธ์/งานสารบรรณ  รองประธาน 

                  /รับนักเรียน 
3. มาสเตอร์วุฒิชาติ ชาตะรูปะชีวิน  หัวหน้างานวารสาร           กรรมการ 
4. มิสอังคณา สะอาดดี         หัวหน้างานทะเบียนสถิติ         กรรมการ 
5. มิสธนาภา วิชัยวัตร        หัวหน้างานสารสนเทศ          กรรมการและ 

                                  เลขานุการ 
 

หน้ำที ่

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ –  
25๗๐ ของฝ่ายธุรการ 

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอส่งให้ส านักผู้อ านวยการ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
1. มาสเตอร์พิทักษ์  ไทยมานิตย์    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป          ประธาน 
2. มาสเตอร์มนศักดิ์ ปลอดโปร่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/       รองประธาน 

               หัวหน้างานอาคารสถานที่          
3. มาสเตอร์สัญญา สีใส       หัวหน้างานจราจร-ยานพาหนะ       กรรมการ 
4. มิสวิไลพร  หิรัญชัย       หัวหน้างานโภชนาการ           กรรมการ 
5. มิสสุวพร พันธพาณิชย์กุล    หัวหน้างานสุขอนามัย            กรรมการ 
6. มาสเตอร์กฤษณ์ชัย ไชยสมบูรณ์ หัวหน้างานจ าหน่ายเครื่องเขียน        กรรมการ 
7. มิสดวงดาว ขาวดารา      หัวหน้างานศูนย์วิชาการและนันทนาการ     กรรมการ 
8. มิสปรัชญา  เหมือนพรม         เลขานุการฝ่าย     กรรมการและ 

เลขานุการ 
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หน้ำที ่

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ –  
25๗๐ ของฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอส่งให้ส านักผู้อ านวยการ 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยวิชำกำร 

1. มาสเตอร์ทองอินทร์ แสวงสิน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประธาน 
2. มาสเตอร์พิศิษฐ กฤตยานวัช ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับ

ประถมศึกษา 
รองประธาน 

3. มาสเตอร์อวิรุทธิ์ วิเศษชาติ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับ
มัธยมศึกษา 

รองประธาน 

4. มาสเตอร์สมคิด วังจ านงค์ หัวหน้างานวัดและประเมินผล กรรมการ 
5. มิสอุษราภรณ์ ทะวะระ หัวหน้างานนิเทศ-วิจัยในชั้นเรียน  กรรมการ 
6. มาสเตอร์จุลธัช อัครธราดล หัวหน้างานการเรียนการสอนภาษาจีน กรรมการ 
7. มาสเตอร์ปองพล บุญสรวย หัวหน้างานชมรม กรรมการ 
8. มิสเบญจลักษณ์ สมคะเน หัวหน้างานวิทยบริการ กรรมการ 
9. มิสจิราภรณ์ บุญเลี้ยง หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
10. มิสจันทร์เพ็ญ ศรีคงอยู่ หัวหน้างาน SGL-พสวค. กรรมการ 
11. มาสเตอร์สิทธิพงษ์ สังข์เสม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา 
กรรมการ 

12. มิสปาริชาติ ด ารงพิริยกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

13. มาสเตอร์กิตติรัตน์ ศิริธนาพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

14. มิสศจีกาญจน์ ศิรทรัพย์ไพสิฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

15. มิสเนาวรัตน์ ฉิมปรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

16. มาสเตอร์สาริน ผดุงสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

17. มาสเตอร์จักรินทร์ สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

18. มิสนิศากร วงศ์สินธพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

19. มาสเตอร์จิรศักดิ์ จันทร์ภูเขียว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

20. มาสเตอร์บุญมั่น เพ็งชาวเขา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 
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21. มิสนัยนา วรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

22. มิสกัลยาทิพย์ เกียรติพิริยะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี
ระดับประถมศึกษา) 

กรรมการ 

23. มาสเตอร์เทพสัญยา ทรงสิริวรกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี
ระดับมัธยมศึกษา) หัวหน้างานดนตรีและ
การแสดง 

กรรมการ 

24. มิสทิพยสุดา สาคร หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพระดับ
ประถมศึกษา 

กรรมการ 

25. มิสนัฐฐาน์ นิภิภัทร์มณีโชค หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพระดับ
มัธยมศึกษา 

กรรมการ 

26. มิสเยาวลักษณ์ อยู่เจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับ
ประถมศึกษา  

กรรมการ 

27. มิสพรสิรินทร์ วัฒนเสถียร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับ
มัธยมศึกษา 

กรรมการ 

28. มิสศิริลักษณ์ โรจนโกศล เลขานุการฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ –  
25๗๐ ของฝ่ายวิชาการ 

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอส่งให้ส านักผู้อ านวยการ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยปกครอง 
1. มาสเตอร์ปริยะ มงคลสิริ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประธาน 
2. มิสเบญจวรรณ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองระดับ

ประถมศึกษา 
รองประธาน 

3. มาสเตอร์สง่า จารนัย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองระดับ
มัธยมศึกษา 

รองประธาน 

4. มาสเตอร์ชัยพรรษ นาคเงินวิเศษ หัวหน้างานสวัสดิภาพ กรรมการ 
5. มาสเตอร์ธนวรรธณ์ ธนฐิติมหวงศ์ หัวหน้างานระเบียบวินัย กรรมการ 
6. มาสเตอร์วรวัฒน์ ภู่กรรณ์ หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
7. มิสนงนุช ขจรศรี 
8. มิสสุมิตรา ตระกูลเกษมสิริ 

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
เลขานุการฝ่ายปกครอง 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ –  
25๗๐ ของฝ่ายปกครอง 

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอส่งให้ส านักผู้อ านวยการ 
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยกิจกรรม 
1. มาสเตอร์ชาตรี ตั้งอัมพรตรีพล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม/ 

หัวหน้างานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 
ประธาน 

2. มาสเตอร์บรรหาร ปาโล ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม/ 
 หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 

รองประธาน 

3. มาสเตอร์เทพสัญยา ทรงสิริวรกุล หัวหน้างานดนตรีและการแสดง กรรมการ 
4. มาสเตอร์ธฤษณุ โภคบุญญานนท์ หัวหน้างานลูกเสือ กรรมการ 
5. ม.เอนก ทองหล่อ หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ 
6. มิสภารณี พึ่งพระเดช หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
7. มาสเตอร์วงศพัทธ์ พงศ์ภัคกิตติกุล หัวหน้างานกีฬา กรรมการ 
8. มิสนงนุช ขจรศรี เลขานุการฝ่ายกิจกรรม กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ –  
25๗๐ ของฝ่ายกิจกรรม 

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอส่งให้ส านักผู้อ านวยการ 
 
 
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกประการ 
 

 
 

 


