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ค ำน ำ 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 6  ปี (พ.ศ.2565 – 2570)  ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ฉบับ
นี้ จัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทท่ีจะก าหนด เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในช่วงระยะเวลา 6ปี (พ.ศ.2565 – 2570) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีระบบ  
มีทิศทาง  มีระเบียบแบบแผนตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติ   มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐาน
การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จากการส ารวจสภาพของโรงเรียนจากรายงานประเมินตนเอง    การประเมินคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ( สมศ.) และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก      ซึ่งโรงเรียนได้น ามาก าหนดเป็น    
วิสัยทัศน์    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   ปี
การศึกษา 2565 – 2570  ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย   เป้าหมาย  ตัวชี้วัดความส าเร็จ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองฉบับนี้     

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี และ หวังว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และส่งผลให้ชุมชนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา ให้
ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนอย่าง เต็มใจ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม ตามท่ีหลักสูตรและสังคมต้องการ 

 

คณะผู้จัดท า 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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ส่วนที่ 1 
ภำพรวมของโรงเรียน 

 
1.1. ประวัติของโรงเรียน  
 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ตั้งอยู่เลขท่ี 131 หมู่ 2  ถนนสุขุมวิท  ต าบลเนินพระ  อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 โทรศัพท์ 0-3861-1376 , 0-3861-4706  โทรสาร 0-3861-4707 E-mail: 
acr@acr.ac.th Homepage : http://www.acr.ac.th  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

“โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง” เป็นสถาบันล าดับที่ 9 ในสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย  ได้ด าเนินงานตามนโยบายของมูลนิธิฯ     และ ได้ตอบสนองแนวปฏิบัติตามลักษณะเฉพาะของการศึกษา
เซนต์คาเบรียลอย่างมีประสิทธิภาพมาครบ  56  ปี  ด้วยความวิริยะ อุตสาหะชนะอุปสรรค  ทั้งปวงของคณะ
ผู้บริหาร คณะครู และผู้มีอุปการะคุณ ที่มีความมุ่งม่ันก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ในจังหวัดระยอง ดังประวัติความ
เป็นมาดังนี้ 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ได้ก่อตั้งขึ้นโดยท่านผู้ว่าฯ ส่ง เหล่าสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในสมัย
นั้น ท่านมีความมุ่งหวังที่จะสร้างโรงเรียนใหม่ข้ึน เพราะท่านมองเห็นการศึกษาปัจจุบันของจังหวัดระยองยังล้า
หลังอยู่มาก เพ่ือให้จังหวัดระยองมีความเจริญเท่าเทียมกับจังหวัดอ่ืน ๆ จึงมีความปรารถนาที่จะเห็นเยาวชนใน
จังหวัดระยองมีความตื่นตัวในการศึกษา มีโรงเรียนที่เป็นผู้น าในการศึกษา เพ่ือที่จะได้พัฒนาท้องถิ่นของตน
เจริญก้าวหน้า จึงได้ติดต่อกับภราดาคณะเซนต์คาเบรียลเพ่ือมาจัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญขึ้นในจังหวัดระยอง 
เพราะท่านได้ยินกิตติศัพท์ความมีชื่อเสียงของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมา
ก่อนแล้ว  ท่านได้บริจาคที่ดินของตนเอง ที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติให้กับมูลนิธิคณะเซนต์-คาเบรียล เพ่ือสร้าง
โรงเรียน    ซึ่งติดกับถนนสุขุมวิท อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่  215 และที่  216   เนื้อที่ทั้งหมดที่บริจาคให้
จ านวน  120  ไร่  แต่ได้แบ่งให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงของซิสเตอร์คณะเซนต์ปอล 
จ านวน 26 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวาและแบ่งให้แก่วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์จ านวน 21 ไร่ 39 ตารางวา ภายหลัง
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ซื้อเพ่ิมเติมอีกส่วนหนึ่ง และจากการท าโฉนดแบ่งแยกที่ดินของส านักงานที่ดิน
จังหวัดระยอง  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด  81 ไร่ 1 งาน  19 ตารางวา  

โดยภราดายอห์น แมรี่ อธิการเจ้าคณะแขวงเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในสัมยนั้น ตกลงใจรับเป็น
ผู้บริหารกิจการของโรงเรียนแห่งใหม่นี้ 
 การก่อสร้างอาคารหลังแรกอาศัยความร่วมมือจากหน่วยราชการเกือบทุกอย่าง การบุกเบิกป่าเป็นไป
ด้วยดี  โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ จนกระท่ังเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2505  ก็ได้เริ่มก่อสร้างโรงเรียน มีอาคารเรียน 
คือ ตึกอัสสัมชัญ เป็นตึกคอนกรีต 3 ชั้น มีห้องเรียนจ านวน 18 ห้องเรียน ใช้งานจริงเพียง  13 ห้องเรียน ,  
อาคารบ้านพักคณะภราดา เป็นตึกคอนกรีตสองชั้น  1 หลัง ,  บ้านพักยุวนิส เป็นบ้านไม้สองชั้น 1 หลัง  และยัง
มีอาคารอื่น ๆ อีก การก่อสร้างครั้งนั้นผู้ควบคุม คือ ภราดาซีเมออน เปอร์ติโต (ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย) 
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ชาวฝรั่งเศส  ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จนกระทั่งอาคารต่าง ๆ  สร้าง
เกือบเสร็จเรียบร้อย 
 วันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2506 ได้มีกำรแต่งตั้งให้ ภรำดำ ซีเมออน เปอร์ติโต   (ภรำดำอนุพัทธ ์
เพชรำยุทธชัย) มำเป็นอธิกำรโรงเรียนอัสสัมชัญระยองท่ำนแรก (ปีกำรศึกษำ 2506 – 2508) 
ต้นเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2506 ในวันแรกของการเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษานั้น  มีนักเรียน  มา
สมัครจ านวน 20 คน โรงเรียนได้ติดป้ายรับสมัครนักเรียนไว้หน้าโรงเรียนด้วยแผ่นป้ายเล็ก ๆ  มีความสูงประมาณ 
1 เมตร ตอนนั้นยังไม่มีรั้ว เนื้อความประกาศว่า รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 – ป.7 และวันต่อ  ๆ  มา ก็มีนักเรียน
มาสมัครเพ่ิมข้ึน จนถึงวันเปิดเรียนวันแรก  ในวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2506  มีจ านวนนักเรียน  ทั้งหมด  
580  คน  ซึ่งก็เกินความคาดหมายของท่านอธิการที่ต้องการเพียง  300 คนเท่านั้นก่อน 
ผู้ท ำกำรบุกเบิกยุคแรกมี ภรำดำ 5 ท่ำน คุณครู 16  คน 
คณะภรำดำชุดแรก มีรำยนำม ดังนี้ 
 1.  ภราดาซีเมออน  เปอร์ติโต (ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย) อธิการโรงเรียน 
 2.  ภราดาราฟาแอล  ภักดี  ทุมมกานน      ครูใหญ่และอธิการยุวนิส 
 3.  ภราดาสมหมาย      ตรีถาวร 
 4.  ภราดาสรชัย      สุขชัย 
 5.  ภราดาประเสริฐ      อานามนารถ 
 
คณะครูชุดแรก มีรำยนำม ดังนี้ 
 1.  ม.ทองหยอด สุวรรณประกาศ   9.  ม.ฤาชัย บริราช 
 2.  ม.บุญเพ็ง ศรีสุนทร   10. ม.พิชัย อัมพุสุวรรณ 
 3.  ม.อุทัย ธนระ    11. ม.โกเมศ ชลมาศ 
 4.  ม.สมาน   อุ่นประเสริฐ   12. ม.อนนท์ ลีลายุทธ์ 
 5.  ม.วรเทพ เอ่ียมตระกูล   13. ม.สินชัย อ่อนไสว 
 6.  ม.ชาญณรงค์ โตชูวงศ์    14. มิสสุธินี พุฒิธนะสุนทร 
 7.  ม.วาร ี ภัทรกุล    15. มิสนัยนา นาวาประดิษฐ์ 
 8.  ม.สมัย ทองไสว    16. มิสระวีวรรณ  ธงชัย 
 
สถำนที่ตั้ง 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   ตั้งอยู่เลขท่ี  131  หมู่ 2   ถนนสุขุมวิท  ต าบลเนินพระ  อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 โทรศัทพ์ 0-3861-1376 , 0-3861-4706  โทรสาร 0-3861-4707 E-mail: 
acr@acr.ac.th Homepage : http://www.acr.ac.th  สังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง         
 ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
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เนื้อที่สถำนศึกษำ 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  81 ไร่ 1 งาน  19  ตารางวา  
 

ข้อมูลผู้บริหำร อดีต – ปัจจุบัน 
 

ท ำเนียบภรำดำที่ด ำรงต ำแหน่งอธิกำร/ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
อธิกำรท่ำนแรก ภรำดำ ซีเมออน เปอร์ติโต (ภรำดำอนุพัทธ์ เพชรำยุทธชัย) (ปีกำรศึกษำ 2506 – 2508) 
 
(ในระหว่างที่ท่านไปราชการที่ต่างประเทศได้มีการแต่งตั้งให้ภราดาเซราฟินมารักษาการต าแหน่งอธิการแทน) 
อธิการท่านที่ 2  ภราดาวีระ    วัชระศิริ    ( ปีการศึกษา 2509 – 2511 )  
อธิการท่านที่ 3  ภราดาพจณ์    เลาหเกียรติ     ( ปีการศึกษา 2512 – 2514 ) 
อธิการทา่นที่ 4  ภราดาพยุง    ประจงกิจ    ( ปีการศึกษา 2515 ) 
อธิการท่านที่ 5  ภราดาอรุณ    เมธเศรษฐ    ( ปีการศึกษา 2516 – 2518 ) 
อธิการท่านที่ 6  ภราดาฟิลลิป    เนรี     ( ปีการศึกษา 2519 – 2524 ) 
อธิการท่านที่ 7  ภราดาชูชาติ    ลิมปิสุวรรณโชติ   ( ปีการศึกษา 2525 – 2527 ) 
อธิการท่านที่ 8  ภราดาประสิทธิ์   ไชยเผือก    ( ปีการศึกษา 2528 – 2532 ) 
อธิการท่านที่ 9    ภราดาอาจิณ    เต่งตระกูล    ( ปีการศึกษา 2533 – 2538 ) 
อธิการท่านที่ 10  ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์    ( ปีการศึกษา 2539 – 2544 ) 
อธิการท่านที่ 11  ภราดา ดร.พิสูตร    วาปีโส     ( ปีการศึกษา 2545 – 2549 ) 
อธิการท่านที่ 12  ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์    ( ปีการศึกษา 2550 – 2555 ) 
อธิการท่านที่ 13  ภราดา ดร.สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ์   ( ปีการศึกษา 2556 –  2561 ) 
อธิการท่านที่ 14  ภราดา ดร.ประวัติ        สุทธินนท ์  ( ปีการศึกษา 2562 – ปัจจุบัน 
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1.2. ควำมหมำยตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน   
 
ตรำสัญลักษณ์สถำนศึกษำ 

+ 

 

 

 

 

A.M. และช่อดอกลิลลี่สีขำว  
        

A.M. ย่อมาจาก ALMA MATER (ภาษาละติน) หรือภาษาอังกฤษว่า MOTHER COLLEGE หมายความ
ว่า สถาบันของเราเปรียบประดุจบ้านเกิดของเรา และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา จงรัก สถาบันเปรียบ
ประดุจผู้บังเกิดเกล้า นอกจากนี้ A.M. ยังย่อมาจาก AVE MARIA (ภาษาละติน) ซึ่งเป็นชื่อ มารดาของพระเยซูค
ริสเจ้ามีความหมายว่า จงเคารพรักมารดาของเราจนสิ้นสุดจิตใจ  ส่วนช่อและดอกลิลลี่ ที่สีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่อง
นั้น   หมายความว่า เราจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็ตาม 

 

ชีวิต เปรียบเสมือน เรือใบ  
         เรือใบหรือนาวา เปรียบเสมือนชีวิตของเราที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในโลกนี้เหมือนกับนาวาที่ 
จะต้อง ฝ่าคลื่นลมมรสุม แดด และฝนในท้องทะเล เพ่ือมิให้ล่มจมอยู่กลางทะเล เป็นคติให้คิดเสมอว่า  
" ชีวิต คือ การต่อสู้ "  
 

ดวงดำว และ เรือพำย 
         ดวงดาวกับเรือพาย หมายถึง ความหวังทางด้านจิตใจ ซึ่งศาสนาเป็น "แสงแห่งธรรม" และ สรรพ 
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วิทยาการที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้เป็น "แสงแห่งปัญญา" รวมกันเป็นดุจดวงประทีปส่องน าทางในชีวิต ให้
เดินหน้าไปให้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตได้ด้วยคุณธรรม และปัญญาโดยไม่หลงกลางทะเลของชีวิต 
รูปคนในเรือพายก็คือชีวิตของเรานั่นเอง 
 

  D และ S คั่นกลำงด้วยไม้กำงเขน 
         D หรือ DIVINITY หมายถึง ศาสนา เราทุกคนต้องมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจเครื่องหมาย ไม้
กางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความเสียสละ ดังที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วย
ความรัก เพื่อที่จะช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า "ไม่มีความรักอันใดยิ่ง ใหญ่ไปกว่าที่เรา
จะยอมพลีชีพเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ของเรา" 
          S หรือ SCIENCE หมายถึง วิทยาการ ความรู้ที่ท าให้เรามีเหตุผล คนเราทุกคนควรจะมุ่งหาความรู้ 
อยู่เสมอยิ่งเรามีความรู้ฝ่ายโลกมากเท่าใดเราก็ยิ่งควรสนใจหาความรู้ฝ่ายธรรมให้มากข้ึนเท่านั้น นอกจากนี้ D 
และ S ยังย่อมาจาก DIEU SEUL (ภาษาฝรั่งเศส) ซึ่งหมายความว่า     " จงท างานทุกอย่างเพ่ือสิริมงคลแด่พระ
เจ้า " อันเป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  ผู้ตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ด้วยคติพจน์อันเป็น
พลังใจนี้เอง จึงท าให้พวกเราไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนและการท างาน ซึ่งเรายึดถือ
ปฏิบัติมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 

  โล่ล้อมรอบสัญญลักษณ์ทั้งสี่ 
 
          โล่ที่เป็นกรอบล้อมรอบสัญญลักษณ์ทั้งสี่นั้นเป็น "COAT OF ARMS" เป็นHONOURS หรือ เป็นสิ่ง
คู่บารมีของครอบครัวเรา หมายถึง เกียรติประวัติและค ายกย่องสรรเสริญที่สถาบันของเราได้รับมาจากพระเจ้า
แผ่นดินผู้ครองอ านาจทั้งในและนอกประเทศ 
 
ดอกไม้และกิ่ง OLIVE 
 
          พวงมาลัยหรือดอกไม้ที่ล้อมรอบโล่ หมายถึง ชัยชนะและความส าเร็จ มีที่มาจากนักกีฬาที่มีชัยชนะ จาก
การแข่งขันในสมัยโบราณจะได้รับเกียรติ โดยได้รับสวมพวงมาลัยดอกไม้จากกษัตริย์ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เป็น
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มาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจให้ทุกคนกระท าความดี เพ่ือเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงของ
สถาบันให้มั่นคงมิให้เสื่อมคลายไป 
 
Brothers of St. Gabriel 
 
          หมายถึง ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลที่ยอมสละชีวิตและบ้านเกิดเมืองนอนของตน มาช่วยเผยแพร่
ความรู้และความดีงามให้เด็กชาวไทย 
 
สีประจ ำสถำนศึกษำ 

 “ แดง – ขาว ”    สีแดง หมายถึง  ความเสียสละ ความเข้มแข็ง  ความอดทน 
       สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความซื่อสัตย์  ความจริงใจ 
คุณค่ำหลัก  

1. ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร ) 
2. มีวิริยะ   อุตสาหะ 
3. รับผิดชอบต่อสังคม 

 
วิสัยทัศน์ 

          โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นผู้น าทางการศึกษายุค Digital ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนว 
มงฟอร์ตยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
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1.3.ข้อมูลทั่วไป   
 
จ ำนวนอำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 

 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย-      มัธยมศึกษาปีที่ 
6 มีจ านวนอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  ดังนี้ 
 อาคารเรียน    6   หลัง   ห้องเรียน  99    ห้อง 
 ห้องพักครู   32   ห้อง            อาคารประกอบ  13    หลัง 
 ห้องประกอบ  99   ห้อง   ห้องน้ า                    132   ห้อง 
 ห้องประชุม     6    ห้อง  ห้องสมุด      4      ห้อง 
 ห้องพยาบาล     1    ห้อง          สระว่ายน้ า            2      สระ 
     สนามเด็กเล่น        2    สนาม         สนามฟุตบอล        1     สนาม 
    สนามบาสเก็ตบอล  2    สนาม  สนามเทนนิส          2       สนาม 
 สนามฟุตซอล   1    สนาม  สนามวอลเลย์บอล    1     สนาม 
 สนามเซปักตะกร้อ   1    สนาม  สนามแบดมินตัน    3      สนาม 
 สนามเปตอง           3    สนาม          ห้องพักภราดา          5      ห้อง 
 หอพักครูต่างชาติ          59    ห้อง  บ้านพักพนักงาน            21    ห้อง 
ตำรำงภำพที่ 1  แผนผังแสดงท่ีตั้งโรงเรียน 
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ตำรำงภำพที่ 2  แผนที่แสดงที่ตั้งอำคำร 
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1.4.  กำรจัดกำรและกำรบริหำร ( โครงสร้ำง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้อ านวยการ 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

 

คณะกรรมการทีป่รึกษาผู้อ านวยการ 

 
ผู้จัดการ 

 

ฝ่ายธุรการ-การเงนิ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักผู้อ านวยการ ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกจิกรรม ฝ่ายปฐมวยั 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 

 

-งำนบริหำรฝ่ำยฯ 

-งำนธุรกำร 

-งำนกำรเงิน 

-งำนบริหำรฝ่ำยฯ 

-งำนอำคำรสถำนที ่

-งำนซ่อมบ ำรุงฯ 

-งำนพยำบำล 

-งำนโภชนำกำร 
-งำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

 

-งำนบริหำรส ำนักฯ 

-งำนนโยบำยและ
แผน 

-งำนทรัพยำกร
มนุษย์ 

-งำนเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

-งำนสื่อสำรองค์กร 
-งำนอภิบำล 

 

-งำนบริหำรฝ่ำยฯ 

-งำนพัฒนำ
บุคลิกภำพนกัเรียน 

-งำนสวัสดิกำพและ
ควำมปลอดภัย 

-งำนส่งเสริม
ประชำธิปไตยและ
กรรมกำรนักเรียน 

-งำนระเบียบวินัยและ
คุณลักษณะพึง
ประสงค์ 

-งำนแนะแนว 

 

-งำนบริหำรฝ่ำยฯ 

-งำนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร/สัมพันธ์
ชุมชน 

-งำนลูกเสือ 

-งำนนักศึกษำวิชำ
ทหำร 

-งำนชมรม 

-งำนดนตรี 

-งำนกีฬำ 

 

-งำนบริหำรฝ่ำยฯ 

-งำนบริหำรทั่วไป
ฝ่ำยฯ 

-งำนวิชำกำรฝ่ำยฯ 

-งำนกิจกรรมฝ่ำยฯ 

-งำนปกครองฝ่ำยฯ 

-งำนบริหำรฝ่ำยฯ 
-งำนวัดผลประเมิน 
-งำนหลักสูตร 
งำนนิเทศกำรสอน 
งำนวิจัยในชัน้เรียน 

-งำน  Digital Science 
-งำนจัดกำรเรียนกำร

สอน/กลุ่มสำระ 
-งำนพัฒนำ
ภำษำต่ำงประเทศ 
- งำนห้องสมุด 

-งำน Smart Program 
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1.5 หลักสูตรโรงเรียนและแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (วิชำกำร) 
 
 ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน 

  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย -  มัธยมศึกษาปีที่ 6 

หลักสูตรที่เปิดสอน 

 1.5.1.   หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย ( อนุบาล 1 – อนุบาล3 )   

1.5.2. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 
ช่วงชั้นที่ 2   ประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 
ช่วงชั้นที่ 3   มัธยมศึกษาปีที่ 1   – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่วงชั้นที่ 4   มัธยมศึกษาปีที่ 4   – มัธยมศึกษาปีที่ 6 

   1.5.3  BILINGGUAL PROJECT    
  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  บูรณาการ วิชา ภาษาอังกฤษ เพ่ือเชื่อมโยงกับ
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา 

ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 
  ช่วงชั้นที่ 2   ประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 
  ช่วงชั้นที่ 3   มัธยมศึกษาปีที่ 1   – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ช่วงชั้นที่ 4   มัธยมศึกษาปีที่ 4   – มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. ห้องเรียน Smart Science   
  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียน วิชา คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ , วิชา 
คณิตศาสตร์- ภาษาอังกฤษ , วิชาวิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 

2.   ห้องเรียน Smart Program  ( Smart English )   

  เป็นการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษยกเว้น วิชาภาษาไทย  วิชา
ประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักสูตรแกนกลางบูรณาการกับเนื้อหาภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ของ Cambridge 
Primary  ( Mathematics , Science , English ) 
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แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน โดยมีจุดเน้นในแต่ละระดับดังนี้ 

 ระดับปฐมวัย  
 เป็นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์อย่างหลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง และ
เกมการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดสอนภาษาอังกฤษ   
Mathematics  in  English  และ General  Knowledge in English และได้จัดสอน ดนตรี คอมพิวเตอร์ และ   
ว่ายน้ า 
ซึ่งจัดให้แก่นักเรียนอายุระหว่าง 3-5 ปี เป็นการจัดการศึกษาอยู่บนพ้ืนฐานของการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติ และพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของเด็กในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้การจัดกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม   ดังนี้ 
  1.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นสนทนา
พูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  อภิปราย   ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้  ด้วยกระบวนการ
ต่าง ๆ เช่น การอภิปราย  ทัศนศึกษา  สังเกต  เปรียบเทียบ ทดลองเล่นบทบาทสมมติ ฯลฯ  โดยเน้นให้เด็กได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และลงมือปฏิบัติ 
  2.  กิจกรรมเคลื่อนไหว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายทักษะทางด้านต่าง 
ๆ เช่น ทักษะทางด้านจังหวะและดนตรี  ทักษะทางด้านการฟัง  เป็นต้น  เด็ก ๆ ได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายอย่างอิสระ  เด็ก ๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี  เคลื่อนไหวร่างกายตามเพลง  เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ  ตามค าสั่ง  การเล่นเครื่องดนตรี  นาฏศิลป์ส าหรับเด็ก ฯลฯ  โดยกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ นั้นจะสอดคล้องและผสมผสานเข้ากับเรื่องท่ีเด็กเรียนรู้ 
  3. กิจกรรมกลางแจ้ง  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาส
ให้เด็กได้คิด  ได้ตัดสินใจเลือกโดยอิสระด้วยตนเอง  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเล่นสนาม  เล่นน้ า  
เล่นทราย  การเล่นเกม  เล่นเกมพ้ืนบ้าน  เป็นต้น  
  4.  กิจกรรมสร้างสรรค์  เด็ก ๆ ได้พัฒนาการคิดและจินตนาการ  เด็ก ๆ ได้ถ่ายทอด
ความรู้สึก  และความคิดของตนอย่างอิสระตามเรื่องที่เรียนรู้  โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  ศิลปะ
ประดิษฐ์  เล่นสีน้ า  สีเทียน  การพับกระดาษ  การตัดกระดาษ  ฉีกปะ  พิมพ์ภาพ  ร้อยลูกปัด  ร้อยเศษวัสดุ  
การปั้น ฯลฯ 
  5.  กิจกรรมเสรี  เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นตามมุมต่าง ๆ ตามความสนใจ  ซึ่งเด็ก ๆ มีอิสระใน
การเลือก  การตัดสินใจที่จะเล่นด้วยตนเองตามมุมต่าง ๆ เช่น มุมบทบาทสมมติ  มุมวิทยาศาสตร์  มุมบล็อก  
มุมหนังสือ  มุมสร้างสรรค์  ฯลฯ  ภายใต้บรรยากาศท่ีอบอุ่น 
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  6.  เกมการศึกษา  จัดให้เด็กได้เล่นทั้งในและนอกห้องเรียน  ในบรรยากาศท่ีสงบ ผ่อนคลาย
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์  ภาษา  การคิด  การสังเกต  เปรียบเทียบ  จับคู่  จ าแนก  
แยกแยะ   จัดหมวดหมู่  การเรียงล าดับ  หาความสัมพันธ์  และการแก้ปัญหา 
 
 
1.6. อัตลักษณ์เด็ก เอกลักษณ์สถำนศึกษำ   

อัตลักษณ์ของนักเรียน 

 “   เด็กยึดม่ันสัจธรรม มีควำมวิริยะอุตสำหะและรับผิดชอบต่อสังคม  ” 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

1.  การจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual 
2. เสริมสร้างนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ 
3. บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

 
1.7.  ปรัชญำของสถำนศึกษำ 

1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมอันสูงสุดอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
2. มนุษย์ทุกคนต้องท างาน  ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ดังปณิธานของ โรงเรียน
ที่ว่า  LABOR  OMNIA  VINCIT  
 

1.8. วัตถุประสงค์โรงเรียน   
 

1. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนว 
มงฟอร์ต ยึดหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุนทรียศาสตร์ 

2. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในยุค Digital   
3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
5. เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในยุค Digital  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน และการวัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
6.   เพ่ือส่งเสริมและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน 
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1.9. นโยบำยโรงเรียน 
 

นโยบำยและจุดเน้นทำงกำรศึกษำของโรงเรียน 

นโยบำยของโรงเรียน จุดเน้นทำงกำรศึกษำ 

1. พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาสากล  (Cambridge, HSK, 
,JLPT, Digital) 

พัฒนำศักยภำพทำงภำษำต่ำงประเทศตำมมำตรฐำนสำกล  
 English ( Cambridge)   

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ผ่านระดับ Starters,ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3-4 ผ่านระดับ Movers, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 -6 ผ่านระดับ Flyers  

- จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องผ่านระดับ KET 
- จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องผ่านระดับ PET 

 Chinese  (HSK)  
- จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องผ่าน YCT 1 
- จบหลักสูตรระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องผ่าน YCT ระดับ 2 

/HSK ระดับ 1 
- จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องผ่าน HSK ระดับ 2  
- จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนศิลป์-

ภาษาจีน ต้องผ่าน HSK ระดับ 3)  
 Japanese (JLPT) 

- จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนศิลป์-
ภาษาญี่ปุ่น  ต้องผ่าน JLPT ระดับ N4)  

 ภาษาไทย (การเขียนและการคิดวิเคราะห์) 
 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital 

literacy  ประกอบด้วย  4 มิต ิ

 การใช้ (Use) 

 เข้าใจ (Understand) 

 การสร้าง (create) 

 เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด 

    

เน้นกระบวนกำรคิด 
 จัดกระบวนการเรียนรู้ ( Active   Learning, PBL,BBL, 

STEM  Education, Robotics ) 
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นโยบำยของโรงเรียน จุดเน้นทำงกำรศึกษำ 

เสริมสร้ำงทักษะ  
 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 3 R 8C 
 ส่งเสริมทักษะชีวิต&อาชีพ 
 ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด 

3.มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้าน 
Digital Science และการสร้าง
นวัตกรรม 

 การเรียนรู้ด้าน Digital Science 
 ส่งเสริมเด็กให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 

4. ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ 
(ด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา) 

 พัฒนาทักษะด้านดนตรีตามมาตรฐาน Trinity 
 ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ   
 พัฒนาทักษะด้านกีฬาตามมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย   

5. ปลูกฝังอัตลักษณ์เด็กตาม
จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตและสร้าง
เด็กให้มีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

บุคลิกภำพแห่งควำมส ำเร็จ 
 ส่งสริมเด็กให้มีอัตลักษณ์ตามแนวคิดจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต 
 สร้างภาวะผู้น าตาม 7 Habits 

 
1.10. ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน(จำกกำรวิเครำะห์สภำพโรงเรียน) เด็ก ครู บริหำรจัดกำร 
 
ด้ำนผู้เรียน 
 

1. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองในยุค 
Digital 

2. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการใช้ภาษาและผ่านการทดสอบตามระดับที่โรงเรียนก าหนด 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษากับโรงเรียนชั้นน าในต่างประเทศ 
4. ผู้เรียนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มียึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบ

ต่อสังคม   ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
5. ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ 

ศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  
6. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและของ

โลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และ ประเทศ  
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7. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ 
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับ ครอบครัว ชุมชน และสังคม   

8. .ผู้เรียนมีภาวะผู้น ามีจิตอาสามีสุขภาพจิตที่ดียึดมั่นตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ดผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

 
ด้ำนคร ู

1. ครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมพูนความรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ  
ที่หลากหลาย 

3. ครูได้รับการอบรม พัฒนาการสร้างสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซต์  

4. ครเูป็นผู้ที่มทีักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู 

5. ครูผู้สอนและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนจะใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
อย่างน้อย 50 % ต่อคาบเรียน 

6.  ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น าตาม  7  Habits 
7. ครูได้รับการส่งเสริมให้ไปศึกษาดูงานตามสถาบันชั้นน าเพื่อน าความรู้มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

1.  ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้  ความสามารถใน
การพัฒนาวิชาการ  หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้  ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  

2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนมีการกระจายอ านาจการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดย 
   ใช้หลักการมีส่วนร่วม 
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติ 

การประจ าปี 
4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสอนมีองค์ความรู้ที่จะใช้ถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้ 
    เป็นอย่างด ี
5. มีระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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6. โรงเรียนมีนโยบายในการจัดการศึกษาที่เน้น การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสากล     กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด    การเรียนรู้ด้าน Digital Science และการสร้าง
นวัตกรรม    ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ และการปลูกฝังอัตลักษณ์ผู้เรียนตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต
และสร้างผู้เรียนให้มีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

7. โรงเรียนมสีื่อเทคโนโลยีทันสมัยมีอุปกรณ์และทรัพยากร พร้อมที่จะเรียนรู้ในยุค digital  
8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน   
9. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการ

สอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
1.11. กำรวิเครำะห์สภำพโรงเรียน  SOAR 

 
S (Strengths) จุดแข็ง 

1. ครูและเด็กมีภาวะผู้น ามีจิตอาสามีสุขภาพจิตที่ดียึดมั่นตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ดเด็กมีทักษะ
ชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครูและบุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรมยึดมั่นในศาสนาและ
ปฏิบัติตนตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนมีการกระจายอ านาจการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วม 

3. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสอนมีองค์ความรู้ที่จะใช้ถ่ายทอดให้กับเด็กได้
เป็นอย่างดี 

4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในยุค Digital  
5. ครูผู้สอนมึความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในยุค Digital 
6. เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสากล 
7. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
8. โรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย ร่มรื่น เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

O (Opportunities) โอกำส 
1. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
2. โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีเครือข่าย ฯ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่

ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
3. สังคม Digital   และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลดีต่อการบริหารจัดการการเรียนการ

สอนทั้งครูและนักเรียน ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. โรงเรียนสังกัดเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  บริหารงานโดยคณะนักบวช ใช้

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นเรื่องหลักธรรมภิบาล 
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5. การเปิดสอนแผนการเรียนที่สามารถน าไปต่อยอดส าหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยเน้น
แผนการเรียนที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดระยอง 

6. การจัดการเรียนการสอนภาษาสากลเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
7. พัฒนารูปแบบการบริหารรวมทั้งการจัดการเรียนการสอน เป็น  School Management in 

Digital 

A (Aspiration) กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 
 สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ใช้ภาษาสากลในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน   สร้างวินัย    สร้างจิตส านึกในการประหยัด

พลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ครูผู้สอนใช้ภาษาสากลในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย  50 % ของการเรียนการสอน 
 ครูและบุคลากรมีขวัญก าลังใจและความผูกพันที่มีต่อองค์กร 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 

 
 

R (Results) ผลดีที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
 เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม และมีภาวะผู้น า และมีความสุขในการด าเนินชีวิต 
 เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
 เด็กมีผลงานด้านนวัตกรรม   คิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และเข้าร่วมการแข่งขันด้านต่าง ๆ ใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 ครูเป็นแบบอย่างที่ดีมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ใช้ภาษาสากล และเทคโนโลยี  
 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายมีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของ

ชุมชน 
 
1.12. กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ปีกำรศึกษำ  2565 – 2567 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ปีการศึกษา 2565 – 2567   ด าเนินการใน
รูปแบบของคณะกรรมการตามค าสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ค าสั่งที่       /2564   คณะกรรมการและ
อนุกรรมการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  หัวหน้าฝ่าย   หัวหน้ากลุ่มสาระ   รองหัวหน้ากลุ่ม
สาระและหัวหน้างานที่รับผิดชอบตามโครงการสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

 คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ด าเนินเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ธ ารงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของโรงเรียน
และตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวนักบุญหลุยส์   มารีย์  กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต  โดยศึกษาวิเคราะห์
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ข้อมูลแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560,  ทิศทางการจัดการศึกษามงฟอร์ต, มาตรฐานวิชาชีพครู:คุรุสภา,(ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2564, แผนการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2560 – 2579 ( หลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง,ความ
เป็นพลเมืองดิจิทัล),มาตรฐานสากล ( International  Standard ), แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,แผนพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก,แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 
พ.ศ.2565 – 2570, ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี, แผนยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง,เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบ 4,5 
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กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พ.ศ. 2565 – 2567 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

กรอบควำมคิดในกำรจัดท ำแผน 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พ.ศ. 2560   
 ทิศทางการจัดการศึกษามงฟอร์ต, 

มาตรฐานวิชาชีพครู:คุรุสภา 

 (ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2564,  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2560 
– 2579 ( หลักปรัญญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง,ความเป็น
พลเมืองดิจิทัล), 
 มาตรฐานสากล ( International  
Standard ), 
  แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
 แผนพัฒนาการศึกษาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 ,แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ.2565 
– 2570,  
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี, 
  แผนยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง 
  เกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก

รอบ 4,5 
 

แผน
ยุทธ์

ศำสตร์ 
ACR 

 

 

 วิจัยควำมคำดหวังผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 วิเครำะห์ SOAR 

 วิเครำะห์ SWOT  

 ท ำ  TOWS  MATRIX  

 ท ำ Focus Group 
 

 

กำรบริหำร ACR  

 ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

 ธุรกำร-กำรเงิน 

 บริหำรทั่วไป 

 วิชำกำร 

 ปกครอง 

 กิจกรรม 

 ปฐมวัย 

 

มำตรฐำนสำกล 

ยกระดับ
มฐ. 

SAR 

มำตรฐำน/สมศ.
มูลนิธิ 

หลักสูตร
สถำนศึกษำ 

ประเมินภำยใน 

จัดท ำสำรสนเทศ 

หลักสูตร 

P D 

A C 
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 แนวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปี
การศึกษา 2565 – 2567   ประกอบด้วย     
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  

หมวดที่ 1  บททั่วไป 
มาตรา  4   ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง  

ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันการศึกษามงฟอร์ต  
       หมวดที่ 3 สิทธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทย 

     มาตรา 27  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระท ามิได้ 

    หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนขาวไทย 
    มาตรา 50  บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
 (4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
 (5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 (6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิด ความ

แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม  
(7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เป็น
ส าคัญ   (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลาย ทาง 

ชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม  
(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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2. ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำมงฟอร์ต 
2.1. วิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาของหลุยส์   มารีย์  กรีญอง  เดอ  มงฟอร์ต  ( The Education 

Vision of Louis  de Montfort ) 
2.2. เป้าหมายการจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ( Goal  of Montfortian  Education  
2.3. มิติต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ( Dimensions  of  Montfortian   

Education ) 
1.) วิสัยทัศน์ฝ่ายจิต ( A  Spiritual  Vision ) 
2.) การจัดการศึกษาเชิงอ้าแขนรับ ( Inclusive  Education ) 
3.) วิธีการของการรับสภาพเช่นเดียวกัน ( Incarnational  Methodology ) 
4.) นวัตกรรมใหม่ ๆ และความคิดริเริ่ม (  Innovation and Creativity ) 
5.) ผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก ( The  Best Interests  of the Child ) 
6.) ผู้ร่วมงานและการมีเครือข่าย ( Partnership  and Networking ) 
7.) เคารพต่อชุมชนของชีวิต ( Respect for the Community of Life ) 
8.) แสวงหาความเป็นเลิศ ( Quest for Excellence ) 

3. มำตรฐำนวิชำชีพครู:คุรุสภำ 
       มำตรฐำนวิชำชีพ ประกอบด้วย 3 มาตราฐาน ดังนี้ 

1) มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ 
1. ด้านความรู้ 
2. ด้านประสบการณ์ 
2 ) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
3) มำตรฐำนกำรปฏิบัติตน (ของเดิม 5 จรรยาบรรณ) 
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
5. จรรยาบรรณต่อสังคม 
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4. (ร่ำง)พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2564 
  หมวด 1 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นในการด าเนินการจัดการศึกษา
ให้เด็กมีสมรรถนะตามช่วงวัย ความรู้ทางวิชาการหรือทักษะเฉพาะทาง ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และ
กระตุ้นให้บุคคลทุกช่วงวัยแสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือความรู้อ่ืนใดที่ตนสนใจ ก าหนดหน้าที่หรือสิทธิของรัฐ 
เอกชนและบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา ก าหนดพื้นฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ของรัฐที่มุ่งเน้นความเป็นอิสระและคล่องตัวตามความพร้อมและศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา ก าหนด
แนวทางการจัดการศึกษาของเอกชน แนวทางการอุดหนุนภาคเอกชนในการจัดการศึกษาและการเข้าร่วมเป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ก าหนดให้มีการรวมตัวของเอกชนในระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาและ
การจัดท าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 

หมวด 2 สถำนศึกษำ ก าหนดระบบนิเวศของสถานศึกษาของรัฐ ได้แก่ สภาพและสิ่งแวดล้อมและ
สภาวะที่ปลอดภัย มีสถานที่ อุปกรณ์ในการศึกษา ครูและบุคลากรอ่ืน ก าหนดหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ใน
การจัดการศึกษาและสถานศึกษาของรัฐ และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ก าหนดวิธีการรับเด็กใน
สถานศึกษาของรัฐให้มีความหลากหลาย ก าหนดให้การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐมีความ
เป็นอิสระ และก าหนดให้จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐโดยให้จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่
ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดรายได้ของสถานศึกษาของรัฐ และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา 
          หมวด 3 ครูและบุคลำกรอ่ืนที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ ก าหนดให้ปรับเปลี่ยนบทบาทของครู “ให้
เป็นผู้อ านวยการให้เกิดการเรียนรู้” ก าหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะครูให้สอดคล้องการจัดการ
เรียนการสอนแกเ่ด็กแต่ละช่วงวัย ก าหนดให้มีการศึกษาและวิจัยหาต้นแบบ กระบวนการและวิธีการที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตครูซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ตลอดทั้งวิธีการในการพัฒนาศักยภาพครูให้สูงขึ้นและทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก าหนดให้มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีความยืดหยุ่น และเปิดกว้างเพ่ือเอ้ือให้บุคคลที่ไม่ได้จบการศึกษาครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ ก าหนดให้มีการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรอ่ืนทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะเพ่ิมพูนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูและบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

หมวด 4 กำรจัดกำรศึกษำ ก าหนดระบบการจัดการศึกษาสอดคล้องตามความต้องการหรือ
วัตถุประสงค์ของเด็กเป็นส าคัญ และก าหนดให้มีระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ หรือสมรรถนะ รวมทั้งให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก าหนดให้มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของ
รัฐในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่และอ านาจในการ
สนับสนุนด้านวิชาการให้กับสถานศึกษาทุกสังกัด ก าหนดแนวทางในการจัดท าหลักสูตรต้นแบบ มุ่งส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิงรุก ก าหนดการประเมินการเรียนรู้ให้เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของเด็ก 
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ก าหนดวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

ก าหนดรูปแบบการส่งเสริมการเรียนออกเป็นสามรูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพ่ือคุณวุฒิตามระดับและก าหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจประกาศก าหนดให้มีการส่งเสริม
การเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้บุคคลสามารถเรียนรู้ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้องด าเนินการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และก าหนด
เป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ตามความถนัดของตนเอง การประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ 
ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            ก าหนดให้หน่วยจัดการเรียนรู้มีอ านาจรับรองคุณวุฒิให้แก่เด็กเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยออกเป็น
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองความรู้ นอกจากนี้ ก าหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้องจัดให้มี
ระบบการเทียบระดับการศึกษา เทียบเคียง หรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ หรือ
สมรรถนะ  
 
5. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พศ. 2560–2579 (หลักปรัญญำของเศรษฐกิจพอเพียง,ควำมเป็นพลเมือง

ดิจิทัล) 
   แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี้  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21”  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4  ประการ คือ  
1.) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2.) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
3.) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
4.) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ

ลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา แห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้๒ ด้าน คือ เป้าหมายด้านเด็ก (Learner Aspirations)  
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โดยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs) ประกอบด้วย 
ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  

 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion)   

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ  
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย   

1.) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  
       2.) เด็กทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม 
(Equity)  

3.) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ 
(Quality)  

4.) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ี คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency)  

 5.) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  

ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ 5  เป้าหมาย 53  ตัวชี้วัด 
ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้    6   ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง ขีดความสามารถใน 
                     การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาชาติ คือ 
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5.1. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง      (  Sufficiency Economy Philosophy   )      
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนของ

ประชาชนทุกระดับ เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมอย่างพอเพียง เท่าทันและเป็นสุข การศึกษาจึงต้องพัฒนาเด็กให้
มี ความรอบรู้มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมจากโลก ภายนอก โดย
ยึดหลักความพอประมาณ ที่เป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
มีการตัดสินใจที่มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดย ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล โดยใช้ ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่
จะน าความรู้ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ มี
ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน พากเพียร และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  3 ห่วง   2  เงื่อนไข  สรุปได้ ดังนี้ 
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           หว่งที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อย
จนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อ่ืนให้เดือดร้อน 
           หว่งที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
           หว่งที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
  2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

            เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มี
ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
            เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
    “เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ คือ หลักการด าเนินชีวิตที่จริงแท้ที่สุด กรอบแนวคิดของหลักปรัชญา
มุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับ 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับค าว่าความพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเง่ือนไข
คุณธรรม” 
 
5.2. ควำมเป็นพลเมืองดิจิทัล ( Digital  Citizenship ) 

   ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ( Digital  Citizenship ) คือ พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เข้าใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทุกคนที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนโลก
ใบนี้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม พลเมืองดิจิทัลจึงต้องเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม เห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อ่ืน มีส่วนร่วม และมุ่งเน้นความเป็นธรรม
ในสังคม การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลนั้น มีทักษะที่ส าคัญ 8 ประการ 

1. ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) ความสามารถในการสร้าง
และบริหารจัดการอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ได้อย่างดีทั้งในโลกออนไลน์และโลกความจริง 

2. ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management) มีดุลพินิจในการบริหารจัดการข้อมูล
ส่วนตัว โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลออนไลน์เพ่ือป้องกันความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่น 
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3. ทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี (Critical Thinking) ความสามารถในการวิเคราะห์
แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย ข้อมูลติดต่อ
ทางออนไลน์ที่น่าตั้งข้อสงสัยและน่าเชื่อถือได้ 

4. ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management) ความสามารถในการบริหารเวลาใน
การใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์ และโลกภายนอก 

5. ทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน์ (Cyberbullying Management) ความสามารถใน
การรับรู้ และรับมือการคุกคามข่มขู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด 

6. ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ (Digital Footprints) 
ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล ว่าจะหลงเหลือร่อยรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ รวม
ไปถึงเข้าใจพลลัพธ์ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ 
        7. ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Cybersecurity Management) 
ความสามารถในการป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
หรือการโจมตีทางออนไลน์ได้ 

  8. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy) ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจ  
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ 
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6. มำตรฐำนสำกล ( International  Standard ) 
มาตรฐานระดับสากล เป็นมาตรฐานที่ได้จากการพิจารณาหาข้อตกลงและเห็นพ้องร่วมกันของ ประเทศ

สมาชิก โดยมีหน่วยงานสากลที่รับผิดชอบในการยกร่างมาตรฐานนั้น และมีกระบวนการในการขอ ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานที่จะออกมาจากสมาชิกในแต่ละประเทศ  

มาตรฐานสากลที่มีการน ามาใช้ในองค์กรโดยส่วนใหญ่ ก็เพ่ือความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ ความมี 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในองค์กร และด้านอื่น ๆ ประกอบด้วยมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

 - ISO 9001    ระบบการบริหารงานคุณภาพ  
- ISO 14001   ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม      
- ISO 50001   ระบบการจัดการด้านพลังงาน  
- ISO 26001   ความรับผิดชอบต่อสังคม  
- ISO 27001   ระบบการจัดการความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
มาตรฐานสากลที่สะท้อนมาตรฐานคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผลสะท้อนคุณภาพของนักเรียน

ด้านภาษา เช่น เกณฑ์  CEFR ( Common  European Framework ) Cambridge  Standard, YCT  
Standard, HSK  Standard,  DELF  Standard,  JLPT  Standard เป็นต้น 

การจัดท าระบบมาตรฐานใดๆ ในโรงเรียน สิ่งที่ต้องพิจารณาและให้ความใส่ใจคือ ผู้บริหารขององค์การ
จะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เข้าใจวัตถุประสงค์ ข้อก าหนด และหลักการของแต่ ละมาตรฐานแล้ว จึง
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การมากที่สุด เพ่ือให้องค์การสามารถใช้มาตรฐาน เหล่านั้นเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานที่ได้ประสิทธิผลอย่างแท้จริง   “พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยมาตรฐานสากล เพิ่มผลิตผลการ
ด าเนินงานองค์กร สู่ Global top Quartile“ 
 

7. แผนยุทธศำสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ.2565 – 2570 
วิสัยทัศน์ 
 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เป็นองค์กรขับเคลื่อนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้เป็นผู้น า
การจัดการศึกษาในยุค Digital  ตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ตร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีมาตรฐานสากล 
พันธกิจ 

1. ขับเคลื่อนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เพ่ือสร้างความโดดเด่น
การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ตร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยในยุค Digital 

3. ยกระดับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ให้มีกระบวนการบริหาร
จัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล 
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4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

5. ส่งเสริมให้ดรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน 

คุณค่ำหลัก 
1. ยึดมั่นในสัจธรรม ( ตามคุณค่าพระวรสาร ) 
2. มีวิริยะ  อุตสาหะ 
3. รับผิดชอบต่อสังคม 

 
วัตถุประสงค์    เป้ำหมำย   ยุทธศำสตร์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความโดดเด่นการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ตร่วมกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency  Economy Philosophy ) 

2. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยในยุค  Digital  

3. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ให้มีมาตรฐานสากล 

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี
ยลแห่งประเทศไทย 

5. เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทยและชุมชน 

เป้ำหมำย 
1. โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  มีความโดดเด่นในการจัดการศึกษา

ตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต ครอบคลุมมุกมิติอย่างมีคุณภาพร่วมกับหลักปรัชญาพอเพียง 
( Sufficiency  Economy Philosophy ) 

2. โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เป็นผู้น าการจัดการศึกษายุค  
Digital  อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  มีการบริหารจัดการองค์กรตาม
มาตรฐานสากล 

4. โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาจองโรงเรียนและชุมชน 
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ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างความโดดเด่นในการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาในยุค Digital 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

  แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2562 - 2565) 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2562 - 2565) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ระยอง (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 โดยมีทุกภาคส่วนร่วมในการด าเนินงานก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระยอง จึงได้น าข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วน มาก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ . “คุณธรรมน าสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพเด็กและชีวิตอย่างสมดุล รักษ์ระยอง บนวิถี 
ประชาคมโลก” 

เป้าประสงค์ เด็กมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักและภูมิใจในความเป็นระยอง สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน 
สังคมโลกอย่างมีความสุข เป้าประสงค์การศึกษาการจัดศึกษาแต่ละระดับ ระดับปฐมวัย : รักระยอง มอง
ประชาคมโลก ระดับประถมศึกษา : ภูมิใจในความเป็นระยอง รู้จักประชาคมโลก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
รักษ์ระยอง อยู่ร่วมกับประชาคมโลก [ค] ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา : 
พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานความเป็นประชาคมโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

กำรประกันคุณภำพภำยนอก 
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ การ

บริการ / การจัดการ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง คือ เด็ก 
ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม คือ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ว่าการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และท าให้เด็กมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการ "ป้องกัน" ไม่ให้เกิดการท างานที่
ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ   



31 
 

 
                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565-2570 

 

ระบบและกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
        ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 
ประกอบด้วย 2 ระบบคือ  
        1. ระบบการประกันคุณภาพภายในและ  

2. ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

หลักกำรส ำคัญของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

1. เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่มุ่งเน้นเรื่อง การตัดสิน การจับผิดหรือ
การให้คุณให้โทษ 

2. ยึดหลักความเท่ียงตรง โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง และมีความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ 

3. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายหลัก และหลักการ ศึกษาของ
ชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถานศึกษาสามารถ
ก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและเด็ก 

4. มุ่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับและควบคุม 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่าย 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 

1. เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษา และ ประเมิน
คุณภาพ   การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ สมศ. 
ก าหนด และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน 

2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษา เงื่อนไขของความส าเร็จ และ
สาเหตุของปัญหา 

3. เพ่ือช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
5. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

1. เรียนรู้ร่วมกัน 
2. ใช้เกณฑ์ของ สมศ.สถาบัน และเจ้าสังกัดของสถาบัน 
3. ค านึงเอกลักษณ์ของสถาบัน 
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4. ใช้ฐานข้อมูล หลักฐาน ประกอบกับวิจารณญาน 
5. เน้นการปรับปรุง พัฒนางานของสถาบัน 
6. ประกันคุณภาพเพ่ือความเป็นเลิศของสถาบันมากกว่าเพ่ือการประเมิน 
7. ค านึงถึงมาตรฐานสากล 
8. ส านึกในความเป็นกัลยาณมิตร 

มำตรฐำนกำรศึกษำ คือข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และเป็นเป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบประเมินผล และ การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำโรงเรียน 

 
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นผู้น าทางการศึกษายุค Digital ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมง
ฟอร์ตยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

 
2.2 พันธกิจ (Mission)  

1. เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ยึดหลักตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุนทรียศาสตร์ 

2. พัฒนาศักยภาพเด็กให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในยุค Digital   
3. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในยุค Digital  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก 

และการวัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
6. ส่งเสริมและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน 
 

2.3 คุณค่าหลัก/ค่านิยม (Core Values) (อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ) 
1. ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร ) 
2. มีวิริยะ   อุตสาหะ 
3. รับผิดชอบต่อสังคม 
 

2.4 วัตถุประสงค์ (Objectives)  
1. เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมง

ฟอร์ต ยึดหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุนทรียศาสตร์ 
2. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเด็กให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในยุค Digital   
3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
5. เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในยุค Digital  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

เด็ก และการวัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
6. เพ่ือส่งเสริมและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน 
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2.5 เป้ำหมำย  ( Goals ) 
1. เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฏิบัติตนตามค่านิยม มีสุข

ภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ และต่างประเทศ 
3. เด็กทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในยุค Digital    

(ทักษะภาษา  การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) มี
ทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 

4.   ส่งเสริมบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
5.   ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
6.   มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 
7.   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพเด็ก 
8.   โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการ 
     พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9.   ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการสอน 

  ในยุค Digital อย่างมีประสิทธิผล 
10.  หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
11.  จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 
12.  มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
13.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน 

 
2.6 ยุทธศำสตร์ จุดมุ่งหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและกลยุทธ์  
ยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

ยุทธศาสตร์ที่  1  เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ยึดหลัก 
                        ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน  
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภาพการศึกษาในยุค Digital    
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน 
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ยุทธศำสตร์ที่  1  เด็กมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุข ตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต ยึด
หลักตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและมีพัฒนำกำรครบทั้ง 4 ด้ำน  
จุดมุ่งหมำย 
    โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รู้ เข้าใจและ

ปฏิบัติตามทศิทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย  และจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  
มีสุขภาวะทางร่างกาย จิตสังคมที่ดีมีสุนทรียศาสตร์  มีการดูแล คุ้มครอง และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   มีการหล่อหลอมบุคคลและเปิดโอกาสทางการศึกษา ส่งสริมสิทธิ
มนุษยชน  สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ มีระบบช่วยเหลือนักเรียน   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน บ ารุงสาธารณสมบัติของโรงเรียน ภูมิใจในท้องถิ่นและ
รักความเป็นไทย    ยึดหลักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่  1   การพัฒนาเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                  มีสุขภาวะทางร่างกาย ลักษณะจิตสังคมที่ดี และมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 
กลยุทธ์ที่ 2   เด็กมีคุณภาพชีวิตตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต  ยึดมั่นในสัจธรรม    
                 มีวิริยะอุตสาหะ  รับผิดชอบต่อสังคม  
กลยุทธ์ที่  3   มีการดูแล คุ้มครอง และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ เคารพศักดิ์ศรีของ 
                  ความเป็นมนุษย์   มีการหล่อหลอมบุคคลและเปิดโอกาสทางการศึกษา ส่งสริมสิทธิ 
                  มนุษยชน  สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ มีระบบช่วยเหลือนักเรียน   
กลยุทธ์ที่  4   ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน  
                 บ ารุงสาธารณสมบัติของโรงเรียน  
กลยุทธ์ที่  5   การพัฒนาเด็กให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยยึดหลักการด าเนิน 
                 ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
5. เด็กมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต 
6. เด็กท่ีมีอัตลักษณ์ตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียน ในระดับดีมากข้ีนไป (มิติที่ 1,4,8)  
7. เด็กได้รับการดูแล  คุ้มครอง และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   (มิติที่ 2 ) 
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8. จ านวนเครือข่ายทางครอบครัว ชุมชนที่มีคุณภาพ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 เครือข่าย 
(ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนในเครือ) เพ่ือช่วยส่งเสริมการดูแล คุ้มครองและปกป้องเด็กจาก
ภัยคุกคาม ( มิติที่ 2และ3 ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ( มิติที่ 4.6,8) 

9. จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เด็กรักในสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน รู้จักบ ารุงรักษา
สมบัติของโรงเรียน  อย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 กิจกรรม  

10. เด็กภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภำพกำรศึกษำในยุค Digital    
จุดมุ่งหมำย 

โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ หรือความเชี่ยวเฉพาะ
ด้านให้กับเด็กที่มีความสนใจอย่างรอบด้านเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่าน Digital  เพ่ือการศึกษาส าหรับเด็ก
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กให้มีทักษะส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ( 3 Rs 8Cs ) ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสมรรถนะและมีความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล  พัฒนานวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ยุค  
Digital ให้เด็กเข้าถึงในทุกสถานที่ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นผู้น าตามหลัก 7 Habits และ
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1   การพัฒนาความพร้อมของเด็กให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 
กลยุทธ์ที่  2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่าน Digital  เพ่ือการศึกษาส าหรับเด็ก 
กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภาพเด็กให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ( 3 Rs 8Cs ) สอดคล้องกับ 
                 หลักสูตรสมรรรถนะและมีความเป็นพลเมืองดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนานวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ยุค  Digital   ให้มีคุณภาพตาม 
                 มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่  5  การพัฒนาความเป็นผู้น าตามหลัก 7 Habits  และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. จ านวนหลักสูตรที่หลากหลายให้เด็กได้เลือกเรียนตามความสนใจ อย่างน้อย 2 หลักสูตร/ปีการศึกษา 
2. จ านวนระดับชั้นที่มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบของ Hybrid อยู่ในระดับดี

ขึ้นไป อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ระดับชั้น 
3. เด็กสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้เหมาะสมตามวัย 
4. จ านวนชิ้นงานของเด็กท่ีสะท้อนทักษะในศตวรรษที่ 21 ( 3 Rs 8Cs )  ครบถ้วนในแต่ละระดับชั้น

เหมาะสมตามวัย 
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5. จ านวนผลงานของเด็กท่ีได้รับรางวัลระดับมูลนิธิฯ ระดับเขต ระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อปี
การศึกษา 

6. เด็กท่ีใช้หนังสือดรุณศึกษา/แบบฝึกหัดในระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3  
7. เด็กมีความสามารถประยุกต์ใช้หลักการ 7 Habits ข้อใดข้อหนึ่งมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
ยุทธศำสตร์ที่  3   เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
จุดมุ่งหมำย 

 พัฒนาทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
ระบบประกันคุณภาพภายใน  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนให้มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่  2   ยกระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ  

กลยุทธ์ที่  3   การก ากับ ติดตาม ประเมิน การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธิ์ที่  4   การบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก 
กลยุทธ์ที่  5   ส่งเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
                  เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. หน่วยงานในโครงสร้างฝ่ายปฐมวัยมีการด าเนินงานครบวงจรเดมมิ่ง PDCA อย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
จาก 5 หน่วยงาน 

2. มีผลการประเมินการบริหารจัดการโรงเรียนตามแบบหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยในภาพรวมระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 

3. ผลการก ากับ ติดตาม การประเมินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของฝ่ายต่าง ๆ ต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากระบบเทคโนโลยีของโรงเรียน 
5. จ านวนผลงานวิจัย/วิจัยชั้นเรยีนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 20 ของ

แต่ละปีการศึกษา และน าผลงานวิจัยมางาน/พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
6. .มีแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณภาพเด็ก   จ านวนนักเรียน  ระบบการเงินและด้านความ

ปลอดภัย 
7. มีแผนการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติที่เก่ียวข้องกับโรคระบาด  ภัยพิบัติและการสื่อสาร 
8. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพเด็กของเด็กปฐมวัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4   พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 

จุดมุ่งหมำย 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ  มีความรู้ด้านเทคโนโลยี    มีทักษะด้านภาษา   สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างใหเ้ด็กเป็นนักคิดและนักพัฒนาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีความรักและความผูกพันที่ดีต่อองค์กรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน 

กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่  2    พัฒนาความสามารถในการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

  1. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างรอบด้านและต่อเนื่องอย่างน้อย 50 
ชั่วโมงต่อปี 
  2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 20 ชั่วโมง 
  3. ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีผลการทดสอบในระดับดีขึ้นไป 
  
 
ยุทธศำสตร์ที่  5  ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนและชุมชน 
 
จุดมุ่งหมำย 

เพ่ือส่งเสริมยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและองค์กรของภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่าง เหมาะสม ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ     

กลยุทธ์ที่ 1    ยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาระหว่างบุคลากรภายในและ 
                  ภายนอกโรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 2    เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทั้งภายในและ 
                  ภายนอกประเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1. จ านวนครูในกลุ่มสาระที่มีการแบ่งปัน Best  Practice   นวตักรรม ในแต่ละภาคเรียน อย่างน้อยร้อย

ละ 20 ของครูที่ได้รับการประเมินคุณภาพงานวิจัยหรือนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป 
2. จ านวนเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่าชุมชนที่มีความช านาญด้านวิชาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างน้อย 3 เครือข่าย 
3. จ านวนกิจกรรมที่ช่วยเหลือชุมชนโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับเครือข่าย อย่างน้อย 2 

กิจกรรม 
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ส่วนที่ 3  
แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1   เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ยึดหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุนทรียศาสตร์  
จุดมุ่งหมาย    โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รู้ เข้าใจและปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ปฏิบัติ
ตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย  และจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  มีสุข
ภาวะทางร่างกาย จิตสังคมที่ดีมีสุนทรียศาสตร์  มีการดูแล คุ้มครอง และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   มีการหล่อหลอมบุคคล
และเปิดโอกาสทางการศึกษา ส่งสริมสิทธิมนุษยชน  สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ มีระบบช่วยเหลือนักเรียน   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน บ ารุงสาธารณสมบัติของโรงเรียน ภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย    ยึดหลักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1.การพัฒนาเด็กให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย ลักษณะจิต
สังคมท่ีดี และมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 
ด้าน 

1.1.1 ส่งเสริมให้เด็กมี
น้ าหนัก ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

1.เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

-กิจกรรมลดน้ าหนักสักนิด 
พิชิตโรคอ้วน 
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

83 84 85 86 87 88 ฝ่ายกิจกรรม 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565-2570 

 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1.การพัฒนาเด็กให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย ลักษณะจิต
สังคมท่ีดี และมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 
ด้าน 

1.1.2 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะทางด้าน
ร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย 

1.เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

- กิจกรรมโยคะ 
- กิจกรรมออกก าลังกาย 

83 84 85 86 87 88 ฝ่ายกิจกรรม 

 1.1.3.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคมที่ดี 

2.เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ-์จิตใจ 

- กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย 87 88 89 90 91 92 ฝ่ายกิจกรรม 

 1.1.4 ส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพจิตที่ดี  
มีความสุขและกล้า
แสดงออก 
 

 - กิจกรรมเล่านิทาน 
- กิจกรรมกิจกรรมวัน 

คริสมาสต์ 

87 88 89 90 91 92 ฝ่ายวิชาการ
ร่วมกับฝ่าย
กิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  การพัฒนาเด็กให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย ลักษณะจิต
สังคมท่ีดี และมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 
ด้าน 

1.1.5.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

3.เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม 

- กิจกรรมอวยพรวันเกิด 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 

87 88 89 90 91 92 ฝ่ายกิจกรรม 

 1.1.6.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกตามความถนัด 

 - กิจกรรมวันเด็ก 
- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 

87 88 89 90 91 92 ฝ่ายกิจกรรม
ร่วมกับฝ่าย

วิชาการ 
 1.1.7.ส่งเสริมให้เด็กมี

ความสนใจ มีความสุข 
สนุกสนานผ่านการเล่น 

 -กิจกรรมของเล่นของหนู 
(มุมเสรี) 

87 88 89 90 91 92 ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

 1.1.8.ส่งเสริมเด็กให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือ และแบ่งปัน 

 -กิจกรรม เด็กดีมีความ
ซื่อสัตย์ 

87 88 89 90 91 92 ฝ่ายปกครอง 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565-2570 

 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1.การพัฒนาเด็กให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย ลักษณะจิต
สังคมท่ีดี และมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 
ด้าน 

1.1.9.ส่งเสริมให้เด็ก
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
รู้จักการเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี 

 -กิจกรรม หนูน้อย
ประชาธิปไตย 

87 88 89 90 91 92 ฝ่ายปกครอง 

 1.1.10.ส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
ที่เป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด และ
ใช้ภาษาในการสื่อสารได้
เหมาะสมตามวัย 

4.เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

- กิจกรรมคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมภาษาไทย 

87 88 89 90 91 92 ฝ่ายวิชาการ 

 1.1.11.ส่งเสริมให้เด็กใช้
ภาษาสื่อสารได้เหมาะสม
ตามวัย 

 - กิจกรรม ส่งเสริม
การรักการอ่าน 

87 88 89 90 91 92 ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.2.เด็กมีคุณภาพชีวิต
ตามจิตตารมณ์นักบุญมง
ฟอร์ต  ยึดมั่นในสัจธรรม   
มีวิริยะ  อุตสาหะ  
รับผิดชอบต่อสังคม 

1.2.1.ส่งเสริมให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม มีน้ าใจช่วยเหลือ
แบ่งปันผู้อื่น ตามจิตตา
รมณ์นักบุญมงฟอร์ตฯ 

5.เด็กมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคมตามจิต
ตารมณ์ของนักบุญมง
ฟอร์ต 

- กิจกรรม  คนดีของ
ห้องเรียน 

- กิจกรรม น้ าใจหนูสู่สังคม 

83 84 85 86 87 88 ฝ่ายปกครอง 

 1.2.2.ส่งเสริมให้เด็กมี
ระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบ เชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ ตามอัต
ลักษณ์การศึกษาของ
โรงเรียน 

 - กิจกรรม  หนูน้อย
มารยาทงาม 

- กิจกรรม  เดินแถวงดงาม 
 

83 84 85 86 87 88 ฝ่ายปกครอง 

 1.2.3.ส่งเสริมให้เด็กมี
ความมุ่งม่ัน วิริยะ 
อุตสาหะ ตามอัตลักษณ์
การศึกษาของโรงเรียน 
 

 - กิจกรรม ส่งเสริมความ
เป็นเลิศของเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรม บัณฑิตน้อย 

83 84 85 86 87 88 ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.2.เด็กมคีณุภาพชีวิตตาม

จิตตารมณน์กับญุมงฟอรต์  

ยดึมั่นในสจัธรรม   มีวิรยิะ  

อตุสาหะ  รบัผิดชอบตอ่

สงัคม 

1.2.3.จัดกิจกรรมให้เด็ก
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์
และแบ่งปันต่อสังคม 
ตามอัตลักษณ์การศึกษา
ของโรงเรียน 

 - กิจกรรม วันคล้ายวัน
สถาปนานักบุญหลุยส์ฯ 

83 84 85 86 87 88 ฝ่ายกิจกรรม 

1.3.มีการดูแล คุ้มครอง 
และป้องกันภัยคุกคามใน
ชีวิตรูปแบบใหม่ เคารพ
ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์   มีการหล่อ
หลอมบุคคลและเปิด
โอกาสทางการศึกษา 
ส่งสริมสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเด็ก ความยุติธรรม
และสันติ มีระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน   
 

1.3.1 เด็กทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมการหลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพ
ติด 

6. เด็กท่ีมีอัตลักษณ์
ตามอัตลักษณ์การศึกษา
ของโรงเรียน ในระดับดี
มากขี้นไป (มิติที่ 1,4,8)  

- กิจกรรม วันสิ่งเสพติด 
- กิจกรรมซ้อมอพยพหนี

ไฟ 
- กิจกรรมสารรักจากใจ 
 

81 82 83 84 85 86 ฝ่ายปกครอง
ร่วมฝ่าย
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.3.มีการดูแล คุ้มครอง 
และป้องกันภัยคุกคามใน
ชีวิตรูปแบบใหม่ เคารพ
ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์   มีการหล่อ
หลอมบุคคลและเปิด
โอกาสทางการศึกษา 
ส่งสริมสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเด็ก ความยุติธรรม
และสันติ มีระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน   
 

1.3.2.ครูประจ าชั้นมีการ
เยี่ยมบ้านเด็ก อย่างน้อย 
10 ครอบครัวต่อปี
การศึกษา 

7. เด็กได้รับการดูแล  
คุ้มครอง และป้องกันภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่   (มิติที่ 2 ) 

- การเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 100 100 100 100 100 ฝ่ายปกครอง 

 1.3.3.โรงเรียนมีระบบ
การดูแล และช่วยเหลือ
นักเรียน ทุกวันตลอดปี
การศึกษา 
 
 

 -การดูแลความปลอดภัย
นักเรียน 

100 100 100 100 100 100 ฝ่ายปกครอง 
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กลยุทธ์ที่ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.3.มีการดูแล คุ้มครอง 
และป้องกันภัยคุกคามใน
ชีวิตรูปแบบใหม่ เคารพ
ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์   มีการหล่อ
หลอมบุคคลและเปิด
โอกาสทางการศึกษา 
ส่งสริมสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเด็ก ความยุติธรรม
และสันติ มีระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน   

1.3.4 โรงเรียนมีจ านวน
เครือข่ายทางครอบครัว 
ชุมชนที่มีคุณภาพ อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 3 
เครือข่าย 

8.จ านวนเครือข่ายทาง
ครอบครัว ชุมชนที่มี
คุณภาพ อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 3 
เครือข่าย (ผู้ปกครอง 
ชุมชน และโรงเรียนใน
เครือ) เพ่ือช่วยส่งเสริม
การดูแล คุ้มครองและ
ปกป้องเด็กจากภัย
คุกคาม ( มิติที่ 2และ3 
ตามทิศทางการจัด
การศึกษาในแนวมง
ฟอร์ต ( มิติที่ 4.6,8) 

- ผู้ปกครอง  
- ชุมชนโรงเรียนในเครือ 

      ฝ่ายกิจกรรม 

 1.3.5 จัดกิจกรรมให้
ผู้ปกครองรับทราบ
วิธีการดูแลนักเรียนโดย
ได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายผู้ปกครอง ครู 

 -กิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

      งานบริหาร
ฝ่ายปฐมวัย 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565-2570 

 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

โรงเรียน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

1.4.ส่งเสริมกิจกรรมที่
เสริมสร้างความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และการ
ประหยัดพลังงาน บ ารุง
สาธารณสมบัติของ
โรงเรียน 

1.4.1 โรงเรียนมีจ านวน
กิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ช่วยอนุรักษ์พลังงานและ
รักษาสมบัติของโรงเรียน 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
3 กิจกรรม 

9.จ านวนกิจกรรมที่
เสริมสร้างให้เด็กรักใน
สิ่งแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน รู้จัก
บ ารุงรักษาสมบัติของ
โรงเรียน  อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 3 กิจกรรม  

- กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

      ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

1.5  การพัฒนาเด็กให้มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย โดย
ยึดหลักการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.5.1.ส่งเสริมเด็กให้
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

10.เด็กภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย และ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันลอยกระทง 

82 83 84 85 86 87 ฝ่ายกิจกรรม 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565-2570 

 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.5  การพัฒนาเด็กให้มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย โดย
ยึดหลักการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.5.2 ส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะชีวิตที่เหมาะสม
ตามวัย สอดคล้องตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

10.เด็กภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย และ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 

82 83 84 85 86 87 ฝ่ายวิชาการ 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565-2570 

 

ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำศักยภำพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภำพกำรศึกษำในยุค Digital    
จุดมุ่งหมำย 
             โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ หรือความเชี่ยวเฉพาะด้านให้กับเด็กที่มีความสนใจอย่างรอบด้านเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาผ่าน Digital  เพ่ือการศึกษาส าหรับเด็กยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กให้มีทักษะส าคัญจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ( 3 Rs 8Cs ) ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สมรรถนะและมีความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล  พัฒนานวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ยุค  Digital ให้เด็กเข้าถึงในทุกสถานที่ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มี
ความเป็นผู้น าตามหลัก 7 Habits และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1. การพัฒนาความ
พร้อมของเด็กให้มี
พัฒนาการครบทั้ง 4 
ด้าน 
 

2.1.1 โรงเรียนมี
หลักสูตรที่หลากหลายให้
เด็กได้เลือกเรียนตาม
ความสนใจ สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล 
อย่างน้อย 2 หลักสูตร/ปี
การศึกษา 
 

1.จ านวนหลักสูตรที่
หลากหลายให้เด็กได้
เลือกเรียนตามความ
สนใจ อย่างน้อย 2 
หลักสูตร/ปีการศึกษา 

-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
และจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ( 
หลักสูตร Smart Program 
และ Bilingual ) 

      ฝ่ายวิชาการ 

2.2  เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาผ่าน Digital  
เพ่ือการศึกษาส าหรับ
เด็ก 

2.2.1 ครูมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสาร สามารถ

2.จ านวนระดับชั้นทีมี่
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยใน
รูปแบบของ Hybrid อยู่

-กิจกรรมสร้างสื่อและ
นวัตกรรม 

      ฝ่ายวิชาการ 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565-2570 

 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ออกแบบ สร้างสรรค์
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาการ
ของเด็กได้อย่าง
เหมาะสม 

ในระดับดีขึน้ไป อย่าง
น้อยปีการศกึษาละ 1 
ระดับชั้น 

 2.2.2. ส่งเสริมให้เด็ก
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย 
 

3.เด็กสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ได้เหมาะสมตามวัย 

- กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

80 81 82 83 84 85 ฝ่ายวิชาการ 

2.3  ยกระดับคุณภาพ
เด็กให้มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ( 3 Rs 
8Cs ) สอดคล้องกับ
หลักสูตรสมรรรถนะและ
มีความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล 

2.3.1 จ านวนช่วงชั้นที่
เด็กมีผลงานที่ส่งเสริมให้
เกิดทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  ( 3 Rs 
8Cs )   

4.จ านวนชิ้นงานของเด็ก
ทีส่ะท้อนทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ( 3 Rs 
8Cs )  ครบถ้วนในแต่ละ
ระดับชั้นเหมาะสมตาม
วัย 
 
 

-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 

2 2 2 3 3 3 ฝ่ายวิชาการ 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565-2570 

 

กลยุทธ์ที่ มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.3    ยกระดับคุณภาพ
เด็กให้มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ( 3 Rs 
8Cs ) สอดคล้องกับ
หลักสูตรสมรรรถนะและ
มีความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล 

2.3.2 จ านวนผลงานของ
เด็กท่ีได้รับรางวัลระดับ
มูลนิธิฯ ระดับเขต  
ระดับจังหวัด 

5.จ านวนผลงานของเด็ก
ที่ได้รับรางวัลระดับ
มูลนิธิฯ ระดับเขต ระดับ
จังหวัด อย่างน้อย 2 ชิ้น
ต่อปีการศึกษา 

-กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศของเด็กปฐมวัย 

      ฝ่ายวิชาการ 

2.4  พัฒนานวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้ยุค Digital ให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

2.4.1.ส่งเสริมให้เด็กใช้
หนังสือดรุณศึกษา/
แบบฝึกหัดในระดับชั้น
อนุบาล 1  –  อนุบาล 3 

6.เด็กท่ีใช้หนังสือดรุณ
ศึกษา/แบบฝึกหัดใน
ระดับชั้นอนุบาล 1 – 
อนุบาล 3  

-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
และจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ( 
หลักสูตร Smart Program 
และ Bilingual ) 

      ฝ่ายวิชาการ 

2.5  สามารถประยุกต์ใช้
หลักการของ 7 Habits  
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน
และการจัดการ 
เรียนรู้ของตนเอง 

2.5.1.ส่งเสริมใหผู้้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้หลักการ
ของ 7 Habits ในการใช้
ชีวิตประจ าวันและการ
จัดการเรียนรู้ของตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

7. เด็กมีความสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการ 7 
Habits ข้อใดข้อหนึ่งมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- กิจกรรม 7 Habits 
 

80 81 82 83 84 85 ฝ่ายวิชาการ 
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                                                                              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565-2570 

 

ยุทธศำสตร์ที่  3   เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
 
จุดมุ่งหมำย 
 
  พัฒนำทุกหน่วยงำนให้บริหำรจัดกำรโดยใช้เกณฑ์มำตรฐำน และบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล  ระบบประกันคุณภำพภำยใน  กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม
ที่ย่ังยืน จัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนให้มีประสิทธิภำพ  
 

กลยทุธท์ี่ มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/กิจกรรม ปีการศึกษา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1.พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการด้าน
หลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล 

3.1.1.จัดหลักสูตร
เทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล 

3.หน่วยงานในโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัยมีการ
ด าเนินงานครบวงจรเดม
มิ่ง PDCA อย่างน้อย 3 
หน่วยงาน จาก 5 
หน่วยงาน 

 86 87 88 89 90 91 งานบริหาร
ฝ่ายปฐมวัย 

3.2.   ยกระดับการ
บริหารโรงเรียนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ 

3.2.1.โรงเรียนมี
กระบวนการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

1.มีผลการประเมินการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ตามแบบหลักธรรมาภิ
บาลของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทยในภาพรวมระดับ
คุณภาพดีมากขึ้นไป 

- กิจกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และ
สวัสดิการ 
- กิจกรรมจัดซื้อและซ่อม

บ ารุงอุปกรณ์ไอทีและ
เทคโนโลยี 

- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-
อุปกรณ์ฝ่ายปฐมวัย 

  

/ / / / / / ทุกฝ่าย 
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กลยทุธท์ี่ มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/กิจกรรม ปีการศึกษา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.2.   ยกระดับการ
บริหารโรงเรียนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ 

3.2.1.โรงเรียนมี
กระบวนการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

1.มีผลการประเมินการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ตามแบบหลักธรรมาภิ
บาลของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทยในภาพรวมระดับ
คุณภาพดีมากขึ้นไป 

-กิจกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และ
สวัสดิการ 
-กิจกรรม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

/ / / / / / ฝ่ายส านัก ฯ 

3.3. การก ากับ ติดตาม 
ประเมิน การประกัน
คุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.3.1.โรงเรียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 
และด าเนินการตรวจ
ประเมินภายในภาค
เรียนละ  1 ครั้ง 

1.มีการก ากับ ติดตาม 
การประเมินการประกัน
คุณภาพภายในของ
โรงเรียนอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป 

- กิจกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียน 

/ / / / / / ฝ่ายส านักฯ 

 3.3.2.จัดท าและรวบรวม
สารสนเทศของฝ่ายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนเพื่อช่วยใน
การบริหารจัดการและน า
สารสนเทศไปวิเคราะห์
เพื่อการพัฒนา การ
บริหารจดัการ 

2.ร้อยละของความพึง
พอใจของฝ่ายต่าง ๆ ต่อ
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
จากระบบเทคโนโลยีของ
โรงเรียน 

- กิจกรรมงานสารสนเทศ 
- กิจกรรม  ส ารวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย
และผู้เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการโรงเรียน 

 

85 87 89 91 93 95 ฝ่ายส านักฯ 
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กลยทุธท์ี่ มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/กิจกรรม ปีการศึกษา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.3. การก ากับ ติดตาม 
ประเมิน การประกัน
คุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.3.3.ครูผู้สอนและครู
สนับสนุนการสอน
จัดท างานวิจัยภาค
เรียนละ   
1 เรียน 

3.จ านวนผลงานวิจัย/
วิจัยชั้นเรียนที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป และน า
ผลงานวิจัยมางาน/
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยร้อย
ละ 20 ของจ านวนครู
ทั้งหมดในแต่ละปี
การศึกษา 

- กิจกรรมงานวิจัยในชั้น
เรียน 

      ฝ่ายวิชาการ 

3.4.  การบริหารความ
เสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอก 

3.4.1.โรงเรียนมีการ
จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง  
(Risk Management ) 

1.มีแผนบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับคุณภาพ
ผู้เรียน   จ านวนนักเรียน  
ระบบการเงินและด้าน
ความปลอดภัย 
 

-กิจกรรม  จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงในการ
บริหารงาน 
-แผนการบริหารจัดการ
สภาวะวิกฤติที่เก่ียวข้องกับ
จ านวนนักเรียนลดลง 

      ทุกฝ่าย 

 3.4.2.โรงเรียนมีการ
จัดท าแผนการบริหาร
จัดการสภาวะวิกฤติที่
เกี่ยวข้องกับโรคระบาด  
ภัยพิบัติและการ
สื่อสาร 

1..มีแผนการบริหาร
จัดการสภาวะวิกฤติที่
เกี่ยวข้องกับโรคระบาด  
ภัยพิบัติและการสื่อสาร 

-กิจกรรม   แผนการบริหาร
จัดการสภาวะวิกฤติที่
เกี่ยวข้องกับโรคระบาด  ภัย
พิบัติและการสื่อสาร 
 

      ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป/ฝ่าย
ปกครอง 
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กลยทุธท์ี่ มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/กิจกรรม ปีการศึกษา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.5.ส่งเสริมและจัด
บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ   
 

3.5.1. จัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน 

1.มีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริหารที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมอนุบาลน่าอยู่  
-กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมจัดท าฉากก้ันโต๋ะ

เรียน Smart Program 
- โครงการห้องเรียน 
Multiverse Skills 
 

       ฝ่าย
วิชาการ/

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4   พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
 
จุดมุ่งหมำย 
  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีสมรรถนะ  มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี    มีทักษะด้ำนภำษำ   สร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ สร้ำงให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนำ
เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรักและควำมผูกพันที่ดีต่อองค์กรมีควำมพึงพอใจและมีควำมสุขในกำรท ำงำน 
 

 

กลยทุธท์ี่ 
 

 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1.พัฒนาครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4.1.1.ครูและบุคลากรไดร้ับ
การพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ครูและบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย่าง
รอบด้านและต่อเนื่อง
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อ
ปี 

-กิจพัฒนาบุคลากรสู่
มาตรฐานสากล 
-กิจกรรมผลิตสื่อ
นวัตกรรมและการ
ประกวดสื่อนวัตกรรม 
- กิจกรรมนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 

 

      ฝ่ายส านักฯ
ร่วมกับฝ่าย

วิชาการ 

4.2 พัฒนาความสามารถ
ในการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานสากล 
 

4.2.1. ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษ  

1. ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 20 
ชั่วโมง 

-กิจกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษกับครู
ต่างชาติ/สถาบันภาษา 

      ฝ่ายส านักฯ 
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กลยทุธท์ี่ 
 

 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.2 พัฒนาความสามารถ
ในการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานสากล 

4.2.2.ครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนารูปแบบการสอน 

2. ครูและบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษมีผลการ
ทดสอบในระดับดีขึ้นไป 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
เฉพาะทาง Technical, 
Specific Skill   
-กิจกรรมทดสอบ
ภาษาอังกฤษครูผู้สอน 

75 78 81 84 87 90 ฝ่ายส านักฯ
ร่วมกับฝ่าย

วิชาการ 
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ยุทธศำสตร์ที่  5   ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนและชุมชน 
 
จุดมุ่งหมำย 

เพ่ือส่งเสริมยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและองค์กรของภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่าง เหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ     

 
กลยุทธ์ที่ 

 

 
มาตรการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/กิจกรรม 

ปีการศึกษา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1.ยกระดับการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางการศึกษาระหว่าง
บุคลากรภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
 

5.1.1.ส่งเสริมการสร้าง 
Best  Practice    

1. จ านวนครูในกลุ่มสาระที่มี
การแบ่งปัน Best  
Practice   นวัตกรรม ใน
แต่ละภาคเรียน อย่างน้อย
ร้อยละ 20 ของครูที่ได้รับ
การประเมินคุณภาพ
งานวิจัยหรือนวัตกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

- กิจกรรมสนับสนุน 
-  งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

      ฝ่าย
วิชาการ 

5.2.เสริมสร้างและ
ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือต่าง ๆ ทุกภาค
ส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเพ่ือ

5.2.1.จัดกิจกรรมที่
เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์
เก่าชุมชนที่มีความ
ช านาญด้านวิชาชีพได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการ

1.จ านวนเครือข่ายผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่าชุมชนที่มีความ
ช านาญด้านวิชาชีพได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน อย่าง
น้อย 3 เครือข่าย 

-กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
 

      ฝ่าย
วิชาการ
ร่วมฝ่าย
กิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 

 

 
มาตรการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน/กิจกรรม 

ปีการศึกษา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 

พัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

 

  2.จ านวนกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
ชุมชนโดยความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับเครือข่าย 
อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
 

- กิจกรรมน้ าใจหนูสู่
สังคม 
- กิจกรรมโครงงานโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

      ฝ่าย
กิจกรรม 
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ตำรำงสรุปงบประมำณ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 
ปีการศึกษา  

หมายเหตุ   
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่  1   การพัฒนาเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย ลักษณะจิตสังคมที่ดี และมีพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

79 80 81 82 83 84  

 กลยุทธ์ที่ 2   เด็กมีคุณภาพชีวิตตามจิตตารมณ์
นักบุญมงฟอร์ต  ยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ  
รับผิดชอบต่อสังคม                 

83 84 85 86 87 88  

 กลยุทธ์ที่  3   มีการดูแล คุ้มครอง และป้องกันภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ เคารพศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์   มีการหล่อหลอมบุคคลและเปิดโอกาส
ทางการศึกษา ส่งสริมสิทธิ  มนุษยชน  สิทธิเด็ก 
ควายุติธรรมและสันติ มีระบบช่วยเหลือนักเรียน  

94 94 94 95 95 95  

 กลยุทธ์ที่  4   ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน บ ารุง
สาธารณสมบัติของโรงเรียน 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 
ปีการศึกษา  หมายเหตุ   

2565 2566 2567 2568 2569 2570 
 กลยุทธ์ที่  5   การพัฒนาเด็กให้มีความภูมิใจใน

ท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยยึดหลักการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

82 83 84 85 86 87 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่  1   การพัฒนาความพร้อมของเด็กให้มี
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน  

      
 

 กลยุทธ์ที่  2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่าน Digital  
เพ่ือการศึกษาส าหรับเด็ก                 

80 81 82 83 84 85 
 

 กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภาพเด็กให้มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ( 3 Rs 8Cs ) สอดคล้องกับ
หลักสูตรสมรรรถนะและมีความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 

2 2 2 3 3 3 

 

 กลยุทธ์ที่  4  พัฒนานวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้ยุค  Digital   ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

      

 

 กลยุทธ์ที่  5   สามารถประยุกต์ใช้หลักการของ 7 
Habits  ในการใช้ชีวิตประจ าวันและการจัดการ 
เรียนรู้ของตนเอง 
 

80 81 82 83 84 85 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 
ปีการศึกษา  หมายเหตุ   

2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่  1   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่

มาตรฐานสากล 
86 87 88 89 90 91 

 

 กลยุทธ์ที่  2   ยกระดับการบริหารโรงเรียนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ 

      
 

 กลยุทธ์ที่  3   การก ากับ ติดตาม ประเมิน การ
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง     

      
 

 กลยุทธิ์ที่  4   การบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอก 

      
 

 กลยุทธ์ที่  5   ส่งเสริมและจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    

      
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

      
 

 กลยุทธ์ที่  2    พัฒนาความสามารถในการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานสากล 

75 78 81 84 87 90 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1    ยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางการศึกษาระหว่างบุคลากรภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน  
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 
ปีการศึกษา  หมายเหตุ   

2565 2566 2567 2568 2569 2570 
 กลยุทธ์ที่ 2    เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
กำรน ำแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ.2565 – 2570 

ไปสู่กำรปฏิบัติและกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล 

 

  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง ปี พ.ศ.2565 – 2570  เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญจะต้องด าเนินการต่อเนื่องจากข้ันตอนอนุมัติและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน กล่าวคือเมื่อผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนและได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีแล้ว หน่วยงานเป็นผู้น าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และตัวชี้วัดของโรงเรียนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
 

1. กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัต ิ
    เป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดย
ต้องก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ และวิธีการด าเนินการ 
 

2. กำรก ำกับกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและรำยงำนผล 
การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี          เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่ง 

รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ    เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานใน
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ   งานนโยบายและแผนของโรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวทางและ
กลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ในการวางแผนในปี
ต่อไป 

ทั้งนี้  เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน    หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของ 
โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี และใน
ปีต่อไปได้ด้วย   ตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป    การติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจ าปี    มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้   โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควร
ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์  และ ตามตัวชี้วัดของแผนงาน โครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ 
  2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในระยะต่อไป 
 4. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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 สำระส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เป็นเครื่องมือ  แบ่งสาระส าคัญในการประเมินผลงานเป็น  4  ส่วน  คือ 
1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. การติดตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
4. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว    ต้องมีความถูกต้อง  โปร่งใส   
ตรวจสอบได้  และผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนน าเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ   เนื่องจาก
การด าเนินงานต่าง ๆ ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรและนักเรียนให้มากที่สุด 
 
 กำรติดตำมกำรประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนงาน / แผนปฏิบัติการประจ าปี น าไปใช้ในการก ากับปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของ 7  ฝ่าย หลักของโรงเรียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจหลัก คือ  

1.  ส านักผู้อ านวยการ 
2.  ฝ่ายวิชาการ 
3.  ฝ่ายปกครอง 
4.  ฝ่ายกิจกรรม 
5.  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6.  ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
7.  ฝ่ายปฐมวัย 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติงาน  ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นผู้ติดตามและประเมิน
แผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน โครงการ และกิจกรรม ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการพิจารณาก าหนด
มาตรการในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ /
กิจกรรมภาคเรียนละ 2  ครั้ง 

 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับติดตามและประเมินแผนงาน / แผนการปฏิบัติงาน คือ การ 

เสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติในปีถัดไป และให้การด าเนินการจัดท าแผนงาน / แผนปฏิบัติ
การของปีถัดไปทุกหน่วยงานในโรงเรียนโดยแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมปฏิบัติการต้องครอบคลุมทุก
ภารกิจหลัก 
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
   

ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน  ไปยังงานนโยบาย 
และแผนตามระยะเวลาที่ก าหนด   เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียน     และเพ่ือให้สามารถ
น าผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้   ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ที ่ กำรติดตำม/ ประเมินผล ระยะเวลำ ผู้ให้ข้อมูล วิธีกำร หน่วยงำน 

1 ติดตามเป้าหมายการใช้ 
จ่ายงบประมาณ 

ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

การเงิน ติดตามการขอ 
อนุมัติการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1) งานนโยบายและ
แผน 
 

2 ติดตามแผนกิจกรรม / 
โครงการ 

 ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

ทุก
หน่วยงาน 

ติดตามการ 
ปฏิบัติงานตาม 
ปฏิทินกิจกรรม 
ประจ าเดือน 

2) งานนโยบายและ
แผน รวบรวมข้อมูล
เสนอคณะกรรมการที่
ปรึกษา   ทุกเดือน 

3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงาน /โครงการ/
กิจกรรม 
 

ปลายปี 
งบประมาณ 

 

ทุก
หน่วยงาน 

ใช้ แบบติดตามและ
ประเมินผล

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

3) หน่วยงานเจ้าของ
แผนงาน /โครงการ/
กิจกรรมรายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ 
งานนโยบายและแผน 

4 ประเมินประโยชน์ของ 
แผนปฏิบัติการ 
 

ปลายปี 
งบประมาณ 

 

ทุก
หน่วยงาน 

ใช้ แบบติดตามและ
ประเมินผล

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

4) หาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น 

5 กระบวนการจัดท า
แผนงาน /แผนปฏิบัติการ
ในปีถัดไป 

ปลายปี 
งบประมาณ 

 

ทุก
หน่วยงาน 

ประชุมระดมสมอง 
จัดท าแผน สรุป 
และประเมินผล 

5) พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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    กำรปรับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 

โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ / 
หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี อาจกระท าได้ ดังนี้  คือ 

1. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ             อาจมีการ 
ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ   แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม   ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  ให้น าเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผล เป็นผู้พิจารณาด าเนินการปรับได้ทันที   แล้วแจ้ง
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการทราบ  เพ่ือด าเนินการปรับแผนต่อไป 

2. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ   หมายถึง  การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการ 
ที่มีผลท าให้วัตถุประสงค์   เป้าหมาย  หรืองบประมาณการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม          การ
ปรับแผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
    วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
 

1. กำรติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ   (งบประมาณรายได้, งบประมาณแผ่นดิน, 
 งบอ่ืนๆ) 
   1. ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ า ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
   -  ติดตามการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของโรงเรียน 
   -  ปรับลดรายได้ ตามจ านวนนักเรียนที่ลดลง ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องต่อ 
ความต้องการ ตามล าดับความส าคัญ 
   2. ติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ประจ าทุก 
เดือนจากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี   (แหล่งข้อมูล : ทุกหน่วยงาน) 
   -  ติดตามการใช้เงินประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   -  กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี      ต้องแจ้ง            
ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการทราบ   
   

2. กำรติดตำมแผนกิจกรรม 
     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี  “ แบบติดตำมสรุปแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมประจ ำปี  ” 
 

3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงกำร/กิจกรรม / ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติกำร 
(สิ้นสุดปีงบประมำณ) 
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- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี น าเสนอ 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ     ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม  ประโยชน์ของ
แผนปฏิบัติการที่ได้รับ   สรุปประเด็นปัญหา / แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในจัดท า
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

- น าเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ   เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  แล้ว 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อไป 
          4.  กระบวนกำรจัดท ำแผนงำน / แผนปฏิบัติกำรในปีถัดไป 

- ทุกหน่วยงานเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะท าในปีงบประมาณถัดไปมาที่ 
งานนโยบาย 

- งานนโยบายและแผน  รวบรวมแผนงาน โครงการ  และกิจกรรมจากทุกฝ่ายที่น าเสนอ  และ 
ข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน / แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- จัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม  เป็นการระดม 
สมอง  เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ น าไปใช้ในปีถัดไป 
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ภำคผนวก
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