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โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยคณะผูรวมบริหาร และคณะครูไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2559-2564 ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และ
ดําเนินการปรับปรุงใหครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท้ัง 4 ดาน ใหครบทุกมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
สานตอนโยบาย การบริหารจัดการใหเกิดผลตอการพัฒนา ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบัน 
มุงสูเปาหมายและความสําเร็จที่พึงประสงครวมกัน  
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สวนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของโรงเรียน 

 
1.1 ประวัติโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
  ในป 2491 ภราดาฮิวเบิรต เจาคณะภราดาเซนตคาเบรียล ไดมอบหมายให ภราดายอหน แมรี่ 
รวมกับ ภราดาภักดี ทุมมกานน ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เพื่อใหบริการดานการศึกษา แกเยาวชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา   ซึ่งตอมาโรงเรียนแหงนี้เปนที่รูจัก ในนามของ โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  4  มิถุนายน  
2491  เปนวันแรกเริ่มของโรงเรียนแหงนี้ ในการทําหนาที่สถาบันการศึกษาของทองถ่ิน ซึ่งมี ภราดายอหน 
แมรี่ เปนผูจัดการและอธิการ โดยมี นายชลินทร ศรีพิจารณ เปนครูใหญ ปฐมบทของโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา นั้น ไดเริ่มตน โดยคณะครู 6 คน กับ นักเรียน 72 คน เปดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
  นับตั้งแตโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดเปดดําเนินการสอนใหแกบุตรหลานของชาวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา คณะภราดา และคณะครู ตลอดจนเจาหนาที่ ไดทุมเทความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนแหงนี้ใหมี
ความพรอมในทุก ๆ ดาน เพื่อตอบสนองตอความตองการของผู ปกครองและนักเรียนที ่ตองการจะมี
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ทําใหโรงเรียนแหงน้ีมีพัฒนาการที่ตอเนื่องอยูตลอดเวลา 
  ปการศึกษา 2495  ภายหลังจากที่ไดมีการกอตั้งโรงเรียนไดไมนานนัก โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนการยืนยันถึงมาตรฐานดาน
การศึกษาของโรงเรียน และตอมาในปการศึกษา 2496 โรงเรียนแหงนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกครั้ง
ในดานภาพลักษณ  กลาวคือ โรงเรียนไดมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแตงกายจากเดิมที่ใหนักเรียนแตงกาย
ดวยเสื้อสีขาว กางเกงสีกากี มาเปนเสื้อสีขาว กางเกงสีน้ําเงิน สวมถุงเทาสั้นสีขาว รองเทาสีดํา ดังเชน
ปรากฏอยูในปจจุบัน 
  อยางไรก็ตามจากการท่ีโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับความไววางใจจากผูปกครองโดยการ
สงบุตร-หลานเขามาเรียนเปนจํานวนมาก ทําใหจํานวนนักเรียนไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว จนสถานที่ตั้งเดิมที่
เคยกวางขวางไมอาจจะรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได  ในปการศึกษา 2498  จึงไดมีการยายที่ตั้ง
โรงเรียนมาตั้ง  ณ ที่ตั้งปจจุบัน ซึ่งมีเนื้อท่ี 11 ไร 2 งาน 60 ตารางวา พรอมกับการกอสรางอาคารเรียน
หลังใหม ชื่อ "อาคารเซนตหลุยส" จากนั้น ในปการศึกษา 2504 เปนอีกปการศึกษาท่ีโรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา ไดมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่เดนชัด โดย ภราดาอันโตนิโอ อธิการในขณะนั้น ไดตัดสินใจ
ขยายการเรียนการสอนไปจนถึง ชั้น ม.7 แผนกวิทยาศาสตร หรือที่คนในยุคนั้นเรียกวา ชั้นเตรียม
อุดมศึกษา และเพ่ือเปนการยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสดุ ในปการศึกษา 2505  ภราดาอันโตนิโอ ได
สรางหอสมุดโดยแยกออกมาเปนเอกเทศ เพื่อใหบริการแกนักเรียน  และในปการศึกษา 2507 เปนปที่
โรงเรยีนไดเปดทําการสอนตั้งแตชั้น ป1. ถึง ม.ศ. 5  
  ดวยจํานวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ปการศึกษา 2512 ภราดาอะเล็กซานเดอร จึงได
ดําเนินการสรางอาคารเรียนหลังใหม เปนตึกขนาด 3 ชั้น ยาว 28 เมตร ชื่ออาคาร "อาคารมารีย" เพื่อรองรับ
การขยายตัวของโรงเรยีน 
  ปการศึกษา 2518  เปนปที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม
สําหรับนักเรียนในระดับอนุบาล และไดสราง "อาคารมงฟอรต" ขึ้น  
            ปการศึกษา 2522  ในสมัย ภราดาพยุง ประจงกิจ    เปนอีกกาวที่สําคัญของโรงเรียนในการ
พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นไดอยางแทจริง ในปการศึกษานี้ 
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โรงเรียนไดมีการขออนุญาตรับนักเรียนหญิงในชั้นอนุบาลปท่ี 1 และ 2 เพ่ิมขึ้น   รวมทั้งไดมีการพัฒนาสภาพ
ภูมิทัศนของโรงเรียนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
  ปการศึกษา 2534  ภราดาอนุรักษ นิธิภัทราภรณ ไดเขามารับหนาที่อธิการ นับเปนยุคที่
โรงเรยีนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมีการพัฒนาการในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว เชน การเรงปรับปรุงอาคาร
สถานที่ การกอสราง “อาคารสัฐยามหาราชินี” “อาคารวันทามารี” อาคารสําหรับนักเรียนอนุบาล และ 
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ” อาคารเรียน 6 ชั้น รวมถึง การพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ดาน เพื่อรองรับระบบ
การศึกษายุคใหมซึ่งทาํใหเซนตหลุยสในยุคนั้น เปนยุคที่หลายคนกลาววา เปนยุคแหงการเรงรัดพัฒนา  ซึ่ง
ความพยายามดังกลาวไดสงผลแกโรงเรียนในปจจุบัน ในดานการเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อยางไรก็ตามนอกเหนือจากการพัฒนาดานระบบการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ใหมี
ความทันสมัยแลว ในดานพัฒนาการดานสังคม โรงเรยีนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดมุงสงเสริมกิจกรรมตาง 
ๆ เพื่อท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพสูงสุด   โดยในปการศึกษา 2542  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ระดับประเทศ  จากการประกวด  วงโยธวาทิตนักเรียนแหงประเทศไทย ประเภทระดับมัธยมตน ชิงถวย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจําป 2542  
  ปการศึกษา 2543  ภราดามีศักดิ์  วองประชานุกุล  ไดเขามารับหนาที่อธิการ   ในปการศึกษา
นี้โรงเรียนไดรับรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นับเปนกาวที่
สําคัญของโรงเรียนที่มุงสูการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. 2542 และตามแนวการจัดการศึกษา
ของคณะเซนตคาเบรียล ในปถัดมา คือ ปการศึกษา 2544 มีการอบรมพัฒนาหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู 
ปฏิรูปครูและจัดการเรียนการสอน   และ  ภราดามีศักดิ์    วองประชานุกูล  ไดสราง "อาคารสิรินธร" เพื่อ
รองรับการเปดมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปการศึกษา 2545 โรงเรียนไดเปดทําการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  พรอมทั้งไดเชาและซื้อเพื่อขยายเนื้อที่เพิ่มเติมดานหลังรวมเปน 30 ไร 2 งาน 58 
ตารางวา 
  ปการศึกษา 2546 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2545 และโรงเรียนยังไดรับประกาศเกียรติคุณ  
จากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย โปรดเกลา
โปรดกระหมอม ใหประกาศวา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนสถาบันท่ีใหความรวมมือจัดหาผูบริจาค
โลหิตเปนหมูคณะ  เพ่ือชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสม่ําเสมอนานกวา 5 ป อีกดวย  โรงเรียนไดจัดทําระบบ
สารสนเทศสถานศึกษาโดยใชชื่อวา SWIS (School Web-based Information System) เปน Web 
Application ที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารขอมูลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสนองตอการปฏิรูป
การศึกษา โรงเรียนไดมุงสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถดานดนตรี ใหมีโอกาสไดแสดงออกโดยการจัดตั้งวง
โยธวาทิต และผลปรากฏวาไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิง
ชนะเลิศแหงประเทศไทย และชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 23 ประจําป 2547   และรางวัลเหรียญเงิน 
จากการประกวด  วงโยธวาทติยามาฮาแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8 ประจําป 2547 
  ปการศึกษา 2547 ภราดาชํานาญ  เหลารักผล รับหนาที ่อธ ิการโรงเรียน ไดเก ิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และการพัฒนาในทุก ๆ ดาน เพ่ือใหโรงเรียนกาวสูการเปนผูนําดานการศึกษา และ
เทคโนโลยี มีการปรับโครงสรางการบริหาร และการบริหารการจัดการที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น สงเสริมให
นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตลอดจน
ดานเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ และอาคารสถานท่ี  มีการคัดสรรบุคลากรที่เปนชาวตางชาติที่มีความรู
ความสามารถเปรียบเสมือนเจาของภาษา มาทําการสอนใหกับนักเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยครูตางชาติรวมกับครูไทย  การ
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ปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรูของผูเรียน โดยการปรับเปลี่ยน ขยาย
หองปฏิบัติการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ติดต้ังโทรทัศนวงจรปดตามหองเรียน และมีสื่อ
เทคโนโลยีที่ครบครัน เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน มีหองมัลติมีเดียรวมถึงเครื่องทัศนูปกรณอื่น ๆ ที่
ทันสมัย การสงเสริมพัฒนาบุคลากรในดานเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีกาวไกล ตลอดจนมี
การพัฒนาอาคารสถานท่ีอยางตอเนื่อง มีการปรับสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนใหรมรื่น สวยงาม และมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหกับผูปกครอง และนักเรียน  ปการศึกษา 2548 โรงเรียนไดผานการคัดสรรผลงาน 
และไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการจัดการเรียนรูแบบธุดงคศึกษา ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือ
สนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนงานปฏิรูปการเรียนรูอยางตอเนื่อง เสริมสรางใหผูเรียน ครู ตลอดจน
ผู เกี ่ยวของไดใชกระบวนการคิดและทักษะในการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ ผานการประเมินตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ ปการศึกษา 2547 – 2549  และการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   และในปการศกึษา 2549  ไดกอสรางอาคาร “ศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่”  
อาคาร 4 ชั้น 
  ปการศึกษา 2550 - 2555    ภราดามณฑล   ประทุมราช  ดํารงตําแหนงผู อํานวยการ   
ผูจัดการและผูแทนผูรับใบอนุญาต  มุงเนนนโยบายประหยัด  เพิ่มคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติงานเปนทีม  
และเปดโรงเรียนสู ชุมชน  นอกจากนี ้ยังไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารโรงเรียนใหสอดคลองกับ
นโยบายของโรงเรียน  ไดดําเนินการอยางตอเนื่องเก่ียวกับการกอสรางและตกแตงภายในอาคาร  “ศูนยการ
เรียนรูยอหน แมรี่”    ซึ่งเปนอาคารอเนกประสงค  จํานวน  4  ชั้น มีพื้นที่ใชสอยรวม  6,062   ตารางเมตร  
ประกอบดวยหองประชุมขนาดใหญขนาด  900 -1,000  ที่นั่ง  สําหรับรองรับการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ 
รวมไปถึงการเลนกีฬาในรมได หองประชุมยอยขนาด 300 ที่นั่ง  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองออก
กําลังกาย  ลานจัดนิทรรศการ  โรงอาหารขนาดใหญใหทันสมัยถูกสุขลักษณะ  และหองสมุดที่ทันสมัย    
จัดสรางหองเกียรติยศ  เพื่อเก็บรวบรวมผลงานตาง ๆ ของโรงเรยีนไวเปนสัดสวน  ณ  ชั้นสอง  อาคารศูนย
การเรียนรูยอหน แมรี่  จัดสรางหลังคาสระวายน้ํา เพื่อกันแดด - ฝนใหกับผูที่มาใชบริการ  จัดทําคูมือครู เพื่อ
ใชในการปฏิบัติงาน  มุงเนนเรื่องระเบียบและความมีวินัย  ความสะอาด   และลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน
เชาจาก  คุณลัดดา – คุณบํารุง  ศรีคชา  มาเปนกรรมสิทธ์ิของโรงเรียน  จํานวน  17  ไร   เปนเงิน  17.5  
ลานบาท 
  ปการศึกษา  2551 โรงเรียนไดจัดใหมีพิธีเสกอาคาร “ศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่”  โดยไดรับ
เกียรติจากพระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มาเปนประธานในพิธี  เมื่อ
วันที่  4  มิถุนายน 2551 ซึ่งตรงกับวันฉลองครบรอบ  60  ปแหงการกอตั้งโรงเรียน  อีกทั้งยังไดรับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปดอาคาร “สิริน
ธรและศูนยการเรียนรูยอหน แมรี่”  เมื่อวันที่  4   สิงหาคม  2551  นําความปลื้มปติยินดีมาสูชาวเซนต
หลุยสเปนอยางย่ิง  นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบโรงเรียนใหรมรื่น สะอาดและสวยงามย่ิงข้ึน 
จัดทาสีอาคารทุกอาคารใหดูเดนเปนสงา  จัดทําและติดตั้งปายบอกทางไปยังสถานท่ีตาง ๆ ภายในโรงเรียน
ทั ้งภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อใหผูมาติดตอกับทางโรงเรียนไดใชบริการสะดวกขึ้น จัดทําและติดตั้งปาย
สุภาษิต – คําคม ท้ังภาษาไทย และอังกฤษ  ตามอาคาร เพื่อเปนแหลงความรูใหแกนักเรียนทุกคน  และในป
นี้โรงเรียนไดผานการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 2  ประเภทสามัญศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) นับเปนกาวที่สําคัญของโรงเรียน ที่มุงสูการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และตามแนวการจัดการศึกษา
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เซนตคาเบรียล พรอมทั้งไดสงโรงเรียนเขารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษา
ปฐมวัย ขนาดใหญ เพื่อเปนการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่องตอไป 

 ปการศึกษา 2552  โรงเรียนไดจัดพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวัน
สถาปนาโรงเรียน  โดย พระสังฆราชลอเรนซ  เทียนชัย  สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  ไดใหเกียรติ
เปนประธานในพิธี    เม่ือวันที่  4  มิถุนายน  2552   ซึ่งเปนวันครบรอบ 61 ปแหงการกอตั้งโรงเรียน     
เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะภราดา  คณะครู  ผูปกครอง  และศิษยเกา     อีกทั้งโรงเรียนยังไดรับรางวัล
สถานศกึษาพระราชทาน ระดับกอนประถมศกึษา  ขนาดใหญ   ประจําปการศึกษา 2551  ซึ่งถือเปนรางวัล
เกียรติยศสูงสุดที่สถานศึกษาไดรับ เพราะเปนรางวัลที่แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมของ
โรงเรียน  โดยภราดามณฑล  ประทุมราช  ผูอํานวยการ ฯไดเขาเฝารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี   เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม 2552  ณ ศาลาดุสิดาลัย   สวน
จิตรลดา  และจัดงานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552  โดยมีพิธีแห  อัญเชิญ
เกียรติบัตรในชวงเชาและงานเลี้ยงแสดงความยินดีในชวงเย็น ซึ่งรางวัลสถานศึกษาพระราชทานฯ ท่ีไดรับ 
สงผลใหผูอํานวยการโรงเรียนไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะเปนผูบริหารที่พัฒนาสถานศกึษาจนไดรับ
รางวัลพระราชทานจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด   เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของนักเรียน  โดยจัดสรางสวนนก
เซนตหลุยส    ซึ่งมีนกหลากหลายชนิดใหนักเรียนศึกษาหาความรู    จัดทําปายแหลงการเรียนรูบริเวณริม
แมน้ํา   สรางศาลาการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรู ฯ    สวนวรรณคดี   และจัดสวนหยอมรอบ
บริเวณโรงเรียนใหสวยงาม    อีกทั้งไดติดตั้ง Activeboard  ซึ่งเปนสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน   เพื่อใหครูและนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบใหม ๆ  เปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง   พรอมท้ัง
ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทประถมศึกษา  ขนาดใหญ  ปการศึกษา 2552   อันเปน
สถานศกึษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานติดตอกัน  2  ป 

ปการศึกษา 2553  โรงเรียนไดจัดพิธีสหบูชามิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวัน
สถาปนาโรงเรียน เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2553   ซึ่งเปนวันครบรอบ 62 ป  แหงการกอตั้งโรงเรียน         
โดยพระสังฆราชสิริพงษ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธี และในวันศุกรที่ 
19 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนไดจัดพิธีวางศิลาฤกษบานพักภราดาโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  เพ่ือ
ความเปนสิริมงคล   อีกทั้งผูอํานวยการยังไดรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   ผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาดีเดน  จากคุรุสภา  และไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองตอเนื่องสมัยท่ี  2 – 3     

นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2553  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทยไดอนุมัติโครงการกอสรางโดยใหโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ทําการรื้อถอนอาคารเซนต
หลุยสเดิม ที่เกาและทรุดโทรมออกเพื่อกอสรางอาคารเซนตหลุยสหลังใหมขึ้นแทนที่ อันเปนการวาง
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค
ปจจุบัน  ซึ่งมีความจําเปนที่ครู นักเรียน และบุคคลากรในโรงเรียนทุกคนจะไดรับการเตรียมตัวใหพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

ปการศึกษา 2554  โรงเรียนไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ 
ประจําปการศึกษา 2554   โดยภราดามณฑล  ประทุมราช  ผูอํานวยการ ฯไดเขาเฝารับรางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทรที่  23  กรกฎาคม 2555  เวลา 09.00 
น.  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา   อีกทั้งนักเรียนเซนตหลุยสยังไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จากการ
ประกวดโครงงาน  "เยาวชนไทย หัวใจอนุรักษพลังงาน" ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาหอการคา
ไทย   และนอกจากนี้โรงเรียนยังไดเปดหองเรียนพิเศษ  หลักสูตร “Gifted” การจัดการเรียนการสอน
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สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  เปนป
แรกอีกดวย 
 ปการศึกษา 2555  โรงเรียนไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ขนาด
ใหญ  ประจําปการศึกษา  2555   และยังไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก 
ระหวางปงบประมาณ 2555-2557 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน   

อีกทั้งโรงเรียนไดทําการกอสราง "อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร" ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิม
ฉลองในโอกาสที่โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา กอตั้งครบ 64 ป  สงเสริมใหครูและนักเรียนไดใชอาคาร
เรียน มั่นคง สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ สรางความตระหนักใหบุคลากรครูและ
นักเรียน ไดใชประโยชนจากอาคารเรียนอยางคุมคาและเพื่อแสดงถึงความเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน  โรงเรียน
จึงไดจัดพิธีเสก "อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร" ในวันเสารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2555โดยไดรับเกียรติจาก 
ฯพณฯ พระสังฆราช ซิลวีโอ สิรพิงษ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  เปนประธานในพิธี  เพื่อความเปน
สิริมงคลแกคณะภราดา คณะครู นักเรียน ผูปกครอง ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน    

ปการศึกษา 2556 – ปจจุบัน  ภราดาอาจิณ เตงตระกูล ดํารงตําแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต  
ผูอํานวยการ และผูจัดการ มุงเนนนโยบายประหยัด คุมคา เพิ่มคุณภาพการศึกษา เนนการจัดการเรียน    
การสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน และเปดโรงเรียนสูชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษากับโรงเรียนเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง  เนนทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนและครู ภายในโรงเรียน  และจัดกิจกรรมสรางสรรค
ตางๆ เชน หมากลอม, Robot, Stack และดนตรี  อีกท้ังยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปดอาคาร “เซนตหลุยสวิทยาคาร”  เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2556 เพื่อเปนสิริมงคลแกคณะภราดา คณะครู ผูปกครอง ศิษยเกา และนักเรียน  นอกจากนี้ยังได
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการใชภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

จากการบริหารงานของภราดาอาจิณ เตงตระกูล หัวหนาฝายวิชาการ  ไดมีการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนสอนจาก Modern Language Program (MLP) เปน English Integration Program (EIP)  
โดยเริ่มตั้งแตระดับชั้น ป.1- ม.3  ตลอดจนจัดตั้งศูนย Cambridge Centre  เพื่อทดสอบความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งบุคลากรครแูละผูที่สนใจ  ซึ่งผลจากการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ สงผลใหโรงเรียนผานการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  ที่มีคุณภาพสูสากล 
SLC aims for World Class Standard Education จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน  และไดรับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนําเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ซึ่งจัดโดยสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 5 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558  นอกจากนี้ยังไดสงเสริมดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน  โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนครูจากประเทศจีน  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนใหกับนักเรียน
ทุกระดับชั้น และไดสงเสริมใหนกัเรียนเขารวมโครงการเจียระไนเพชร SLC เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสู
การแขงขันทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก   

ปจจุบันโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ตั้งอยูที่ 128 ถนนศุภกิจ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1  เปดทําการสอนตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  บนเน้ือที่ 19 ไร 3 งาน 
23 ตารางวา   
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1.2 โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน 

 
 

1.3 เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของโรงเรียน 
  - ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดน จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและนิตยสารผูนํา
การตลาด ป พ.ศ. 2539 
  - ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล  ผูแทนผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเซนตหลุยส ไดรับโลเกียรติคุณ 
ศิษยเกาดีเดนทางการบริหารการศึกษาจาก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2540 
   - ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2542  
  - เปนโรงเรียนเครอืขายนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
  - ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษาขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2545  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
  - ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดชมรม To Be Number One ประจําปการศึกษา 
2546 จากกระทรวงสาธารณสุข 
  - ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวงโยธวาฑิตยามาฮา นักเรียนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 
8/2547 ของบริษัทสยามดนตรียามาฮา จํากัด 
  - สมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย   มีพระราช
เสาวนียโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหประกาศวา โรงเรียนเซนตหลุยส  เปนสถาบันที่ใหความรวมมือ
จัดหาผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะ เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสม่ําเสมอนานกวา 5 ป 
  - ไดรับรางวัลโรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข ประจําป พ.ศ.2547 
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  - ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ถวยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยาม
มกุฎราชกุมาร จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นิสิต นักศึกษาชิงชนะเลิศ     แหงประเทศไทย  และชิง
ถวยพระราชทานฯ ครั้งท่ี 23 ประจําป 2547 ประเภท ข จัดโดยสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
  - ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากคณะกรรมการโครงการ 
“โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ”  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - ไดผานการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย  ปการศึกษา 2547 – 2549 
  - ไดรับโลการดําเนินงานธนาคารโรงเรียนดีเดน  และทุนการศึกษา 15,000 บาท ประจําป
การศึกษา 2548 โดยธนาคารออมสินภาค 11 
  - ไดรับรางวัลเหรียญเงินจากการจัดการเรียนรูแบบธุดงคศึกษา ในโครงการคัดสรรผลงานหนึ่ง
โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป 2548 ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ 
  - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา โครงการ  “ผนึกพลังเยาวชนไทยตานภัย
ไขเลือดออก” ป 2548 ของสํานักงานสาธารณสุขฉะเชิงเทรา กระทรวงสาธารณสขุ 
  - ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง โดยนําเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม โครงการ 
“บัญ ชีสานฝนตามรอยเบื้ องพระยุคลบาท” ประจําป  2549 ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  - ธนาคารโรงเรียนเซนตหลุยส ไดรับโลรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเดนพรอมทุนการศึกษา โดย 
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน ภาค 11 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 
  - ไดรับประกาศเกียรติคุณ “สวมสะอาดไดมาตรฐาน” จากกรมอนามัย ปการศึกษา 2549 
  - ไดรับรางวัลหองสมุดดีเดนประเภทโรงเรียนขนาดใหญ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปการศึกษา 2549 
  - ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําป 2549 
  - ไดรับรางวัลธนาคารโรงเรียนสงเสริมการออมดีเดน ประจําปการศึกษา 2550 จากธนาคาร  
ออมสิน 
  - ไดรับรางวัลโครงการสงเสริมสุขภาพ ป 2550 ระดับเหรียญทอง  จากโรงพยาบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 
  - ไดรับรางวัลชมเชย สุดยอดสวมแหงป (Best Public Toilet of the year) ประจําป พ.ศ. 
2551  จากศูนยอนามัยที่ 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  - ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเดนดานการปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก ประจําป 2551  จาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุดยอดสวมระดับจังหวัด ประจําป พ.ศ.2551 ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  - ไดรับรางวัลธนาคารโรงเรียนสงเสริมการออมดีเดน ประจําปการศึกษา 2551 จากธนาคาร 
ออมสิน 
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  - ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 
2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ปการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษาปที่ 6  จากสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน 
  - ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานปฐมวัย และประถมศกึษา – มัธยมศึกษา  
  - ภราดามณฑล  ประทุมราช  ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับเกียรติบัตร
ผูบริหารที่รวมกับคณาจารยและบุคลากรทุกทาน พัฒนาสถานศึกษาจนไดรับรางวัลพระราชทานใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา 
ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2551 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับ 1 การพัฒนาดีเดน ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวด
โรงเรียนดีเดนดานการสรางเสริมสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2552  จาก
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
  - ไดรับรางวัลธนาคารโรงเรียนสงเสริมการออมและมีผลประกอบการประเภทดีเดน เนื่องในวัน
ออมแหงชาติ  ประจําป 2552 จากธนาคารออมสิน 
  - ไดรับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสูงขึ้นจากเดิม (ปการศึกษา 2550 - 2551) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  - วงโยวาฑิตโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ไดรับรางวัลชนะเลิศการเขารวมประกวดดนตรี 
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจําป 2553 จากธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร 
  - ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ตอเน่ืองสมัยท่ี 3 ปการศึกษา 
2553 จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - ไดรับโลรางวัลระดับเหรียญเงิน โดยนําเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ในหัวขอ 
“SWIS ส ารสน เทศแห งการเรี ยน รู ”  ป ระจํ าป  2553  ของสํ านั กงาน เลข า ธิการ      คุ รุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  - ไดรับรางวัลโรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” จากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข  
  - ไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองตอเนื่องสมัยที่ 3 จากกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 
  - ไดรับรางวัลจาก “งานประกวดวาดภาพเยาวชน ประจําป 2554”  ในดาน มีผลงานไดรับ
รางวัลและเปนผูสนับสนุนงานศิลปะ “รักปา รักน้ํา รักอากาศ” จากบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) 
  - ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทโรงเรียน “การประกวดการบันทึกขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น” (The Best Bio Gang Contest  ครั้งที่ 3) จากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องคการมหาชน)   
  - ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ํา ยุงลายใน เขตเทศบาลเมือง 
ฉะเชิงเทรา  จากสํานักงานเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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  - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมและชนะเลิศรับ   มัธยมฯ การประกวด
โครงงานนวัตกรรมสุขภาพดีเดนโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพดีเดนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จาก
โรงพยาบาลพุทธโสธร 
  - ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2554 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
  - ไดรับเกียรติบัตรผูใหการสนับสนุนนักเรียนเขาแขงขันตอบปญหา โครงการแขงขันตอบปญหา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งชิงแชมป โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
จากสํานักงานเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
  - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมและชนะเลิศรับมัธยมฯ การประกวดโครงงาน
นวัตกรรมสุขภาพดีเดน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จาก
โรงพยาบาลพุทธโสธร 
  - ไดรับรางวัลการสนับสนุนการจัดแขงขันกีฬานักเรียน (บาสเกตบอล) จังหวัดฉะเชิงเทรา จาก
ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - ไดรับเกียรติบัตรนํานักนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหากฎหมาย เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 
2555 จากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - ไดรับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 เปนสถาบันที่ใหความรวมมือจัดหาผูบริจาคโลหิต เพื่อ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษย อยางสม่ําเสมอติดตอกันนานกวา 9 ป รวมเปนปริมาณโลหิตสะสมที่ไดรับบริจาคเกิน
กวา 3,200 หนวย  จากสภากาชาดไทย 
  - ไดรับประกาศเกียรติคุณบัตรในการใหความอนุเคราะหสถานที่ในการจัดกิจกรรม “วัน
การศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา” ประจําปการศึกษา 2555  จากชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  - ไดรับเกียรติบัตรในการสนับสนุนโครงการคายอาสาพัฒนาชนบท ในการจัดทําสนามเด็กเลน
อนุบาล เปนจํานวนเงิน 180,000 บาท ณ โรงเรียนบานทากลอย อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จากโรงเรียนบานทากลอย (ทรัพยกมลประชาสรรค) 
  - ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ประจําปการศกึษา 2554 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
  - ไดรับรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศกึษาปฐมวัยดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมากระหวางปงบประมาณ 2555-2557 จาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
  - มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2554 ระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 รวม 5 กลุมสาระการเรียนรู มากกวารอยละ 50 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 
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  - มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับชาติทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2555 จาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  - ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 
2555  ระดับจังหวัด จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  - ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 
2555 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-25558) จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
  - โรงเรียนสงเสริมการออมดีเดน ปการศึกษา 2556 จากธนาคารออมสิน 
  - มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2556 ระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 6 รวม 8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับเหรียญทองแดง จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 
  - มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557 ระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 6 รวม 8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับเหรียญทองแดง จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 
  - ผานการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
  - ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมจากการนําเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเขาสู
ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรยีนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียนในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 “กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน” จาก
สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 

 
1.4 ขอมูลดานการบริหาร 
  โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะ 
เซนตคาเบรียล  แหงประเทศไทย  และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสพฐ. และ สมศ. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
โรงเรียนไดดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนป  2550-2554 ในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูพรอมประสบการณของผูเรียนดวย
การกําหนดเปาหมายหลัก การพัฒนา 4 ดาน คือ ดานคุณภาพการบริหารการศึกษา และคุณภาพบุคลากร  
ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบุคลากร  ดานสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน  และดาน
งบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ และการบริการ โดยหนวยงานตาง ๆ นํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่
เปนรูปธรรม โดยการจัดทําแผนงานประจําป และดําเนินการตามแผนงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด ใหมี
การประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงพัฒนางาน ใหมีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้โรงเรียนยังไดมีการสงเสริมและอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีทั้งดานอุปกรณและการ
ฝกอบรมครูใหมีความชํานาญ เพื่อเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนที่มี คุณภาพ และการเรียนรู ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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  แนวคิดหลักที่โรงเรียนใชในการบริหารจัดการ คือ การทํางานแบบมีสวนรวมโดยการรวมคิด รวม
ทํา และรวมปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับและทุกหนวยงาน บริหารงานตามวงจรการทํางานแบบ PDCA 
ในทุกกิจกรรมที่มีการวางแผนดําเนินงาน จะมีการกํากับติดตามประเมินผลการทํางานเปนระยะ ๆ ใหมีการ
ประเมินตนเองโดยผูดําเนินกิจกรรม และประเมินจากคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
  โรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน มีแผนภูมิการจัดองคกร มีบทพรรณนา
งานที่กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของทุกฝาย  มีคําสั่งแตงตั้งบุคลากรประจําป โดยพิจารณาตาม
วุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถ ความถนัด และประสบการณในการทํางาน มีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  มีระบบการบริหารโรงเรียนและมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ  มีระบบการบริหารงบประมาณของแตละฝาย มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2550 - 2554  เปนแผนแมบทของโรงเรียน และมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในรับผิดชอบ
ในการวางแผนและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ มีการประเมินผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเมินผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของโรงเรยีน และรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบโดยการจัดทํารายงานประจําป เพื่อ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานตอไป 
  จากการบริหารจัดการของโรงเรียนดังกลาว ทําใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ในรูปของผลการแขงขัน ผลการประกวด รางวัล โล เกียรติบัตร รางวัลดีเดน สถิติการศึกษา
ตอของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งโรงเรียนไดนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห เพื่อนําความสําเร็จและ
จุดเดนมาพัฒนา นําขอบกพรองและจุดดอยมาปรับปรุงแกไข ใหจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ บรรลุ
เปาหมาย  ใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับผูเรียน และมุงเนนใหโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรูของชุมชน 

 
1.5 ขอมูลดานบุคลากร 
                  จาํนวนบุคลากรท้ังหมด  357  คน (ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558) 

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

ปฐมวัย  1 0 25 25 
ปฐมวัย  2 0 19 19 
ปฐมวัย  3 0 17 17 

รวมปฐมวัย 0 61 61 
ประถมศึกษาปที่  1 1 10 11 
ประถมศึกษาปที่  2 2 13 15 
ประถมศึกษาปที่  3 1 11 12 
ประถมศึกษาปที่  4 4 9 13 
ประถมศึกษาปที่  5 2 9 11 
ประถมศึกษาปที่  6 4 8 12 
รวมประถมศึกษา 14 60 74 
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ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

มัธยมศึกษาปที่  1 2 10 12 
มัธยมศึกษาปที่  2 4 11 15 
มัธยมศึกษาปที่  3 5 10 15 
มัธยมศึกษาปที่  4 7 7 14 
มัธยมศึกษาปที ่ 5 6 10 16 
มัธยมศึกษาปที่  6 8 7 15 
รวมมัธยมศึกษา 32 55 87 
รวมครูผูสอน 46 176 222 

ครูสนับสนุนการสอน 13 25 38 
เจาหนาที่ 6 10 16 
ครูพิเศษ 1 1 2 

รวม 20 36 56 
รวมบุคลากรทั้งหมด 66 212 278 

พนักงานอาคารสถานที ่ 11 29 40 
พนักงานโภชนาการ 2 37 39 

รวมพนักงาน 13 66 79 

 
1.6 ขอมูลดานนกัเรียน 
                  จาํนวนนักเรียนทั้งหมด  3,387  คน (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558) 
                  จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน 

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

เตรียมอนุบาล 42 32 74 
ปฐมวัย  1 114 111 225 
ปฐมวัย  2 89 86 175 
ปฐมวัย  3 103 89 192 

รวมปฐมวัย 348 318 666 
ประถมศึกษาปที่  1 111 115 226 
ประถมศึกษาปที่  2 104 128 232 
ประถมศึกษาปที่  3 105 86 191 

รวมชวงช้ันท่ี 1 320 329 649 
ประถมศึกษาปที่  4 100 101 201 
ประถมศึกษาปที่  5 113 115 228 
ประถมศึกษาปที่  6 112 108 220 

รวมชวงช้ันท่ี 2 325 324 649 
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ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

รวมประถมศึกษา 645 653 1,298 
มัธยมศึกษาปที่  1 103 91 194 
มัธยมศึกษาปที่  2 128 92 220 
มัธยมศึกษาปที่  3 122 120 242 
รวมชวงช้ันท่ี 3 353 303 656 

มัธยมศึกษาปที่  4 115 123 238 
มัธยมศึกษาปที่  5 107 161 268 
มัธยมศึกษาปที่  6 135 126 261 
รวมชวงช้ันท่ี 4 357 410 767 
รวมมัธยมศึกษา 710 713 1,423 

รวมทั้งหมด 1,703 1,684 3,387 

 
1.7 อาคารสถานที่และแหลงการเรียนรู 
 

 
1 อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 9 อาคารเซราฟน 
2 อาคารหอสมุด 10 อาคารศนูยการเรยีนรูยอหน แมรี่ 
3 อาคารมงฟอรต 11 สระวายน้ํา 
4 อาคารสัฐยามหาราชินี 12 อาคารราฟาแอล 
5 อาคารเรียนอนุบาล 13 บานเซนตโยเซฟ 
6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 14 สนามเด็กเลน 
7 อาคารวันทามารี 15 บานพักเซนตคาเบรียล 
8 อาคารสิรินธร   
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1.8 ผลงานที่ผานมาในรอบ 3 ป 
1. ไดรับรางวัลดีเดนสายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสงเสริมการออม 

ประจําป 2556 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2556 ระดับ

ประถมศึกษาปที่  6 รวม 8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับเหรียญทองแดง จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

3. ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

4. ไดรับรางวัลยอดเย่ียม การเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคม
อาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ  จากสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

5. ผานการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 

1.9 ผลการวิเคราะห SOAR Model 
Initial Scanning of the Strengths, Opportunities, Aspirations, and 

Results/Resources of SLC using the SOAR Model  
การคนหาองคประกอบของSOAR/ การประเมินสภาพของโรงเรยีนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา โดยใช 

SOAR  
1. Strengths /จุดแข็ง 
Facilities:  Safe, beautiful, clean, good environment. The school is well known by 

the public. 
มีสิ่งท่ีอํานวยความสะดวก: มีทรพัยากร  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความสะอาด มีสิ่งแวดลอมที่ดี  

โรงเรยีนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักตอสาธารณชน   
Support: การสนับสนุน 

- Enough funds for school and academic improvement.  
  มีงบประมาณที่เพียงพอเพื่อโรงเรียนและการพัฒนาทางดานวิชาการ 
- Support and cooperation from parents. 
  มีการสนับสนุนและความรวมมือจากผูปกครอง 
- Good relationship between school and parents. 
  มีความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรยีนและผูปกครอง 
- Enough funds for development. 
  มีงบประมาณและทุนเพียงพอสําหรับการพัฒนา 

Teaching and Learning: การเรียนการสอน 
- Good and enough IT and media for teaching.  
  มีอุปกรณเทคโนโลยีที่ดีและเพียงพอสําหรับการเรียนการสอน 
- School has standard text books from the foundation. 
  โรงเรียนมีตํารากลางท่ีไดมาตรฐานจากมูลนิธิฯ 
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- Good and efficient English communication for Teachers and students. 
  ครูและนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี 
- Use English as a means for communication. 
  ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการสื่อสาร 
- It is the centre for learning. 
  เปนศนูยกลางของการเรียนรู 
- Good follow-up students’ activities. 
  มีการติดตามการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักเรียนเปนอยางดี 
- Good system in students’ discipline. 
  มีระบบการปกครองนักเรียนท่ีดี 
- Care and concern for students. 
  มีความสนใจและเอาใจใสนักเรียน 
- Teachers’ dedication. 

   การอุทิศตนของครู 

- Good education-learning environment. 
   มีสิ่งแวดลอมเพ่ือการศึกษาที่ดี 

Staff Welfare and Development: สวัสดิการและการพัฒนาบุคลากร 
- School support for staff development  
  โรงเรียนมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
- Good social-welfare for teachers 
  มีสวัสดิการท่ีดีสําหรับบุคลากร 
- Staff development in foreign languages 
  มีการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
- Sufficient staff in the school 
  มีบุคลากรเพียงพอ 

Leadership:  School administrators have good vision  
ความเปนผูนํา: ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ดี 
2. Opportunities:  โอกาส 

- More students for the school. 
  การเพิ่มจํานวนนักเรียน 
- Parents support.(COOPERATION) 3 
  ความรวมมือและการสนับสนุนของผูปกครอง 
- Alumni support  
  การสนับสนุนจากสมาคมศิษยเกา 
- Teachers are all-rounded experts. 
  ครูมีความเชี่ยวชาญ 
- Staff development continually. 3 
  มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
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- The teachers have opportunities to go abroad to learn 
  ครูมีโอกาสไดไปศกึษาตอที่ตางประเทศ 
- Good networking. 
  มีเครือขายที่ดี 
- Teachers and students are experts in IT.2 
  ครูและนักเรียนมีความเชี่ยวชาญการใชเทคโนโลยี 
- High successful in academic performance in the school Foundation and in the 

country. 
  ประสบความสําเรจ็ทางดานวิชาการอยางสงูทั้งในระดับมูลนิธิและระดับประเทศ 
- There is an exchange program.  
  มีโปรแกรมแลกเปลี่ยนภาษา 
- The school is part of FSG Foundation.5 
  โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
- Students could communicate in foreign language.(English and Chinese) 
  นักเรียนสามารถสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
- Famous and successful ALUMNI.  
  มีศิษยเกาที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จ 
- It is near the centre for learning. 

    อยูใกลศูนยการเรียนรู 
3. Aspirations: ความมุงมั่นความปรารถนา 

- Alumni support the school  
  ศิษยเกาใหการสนับสนุนโรงเรียน 
- Communicate with parents in various means. 
  มีวิธีการการสื่อสารกับผูปกครองในรูปแบบที่หลากหลาย 
- Create good network in education.  
  มีการสรางเครือขายทางการศึกษาที่ดี 
- Academic Excellence  
  มีความเปนเลิศทางวิชาการ 

- World class Famous school first choice , preferred school 
  โรงเรยีนเปนท่ีนิยม   มีชื่อเสยีงระดับนานาชาติ 
- Students are expert in various field of learning 
  นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา 
- Students can communicate in foreign languages 
  นักเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางดี 
- School has good curriculum differ from others. 
  โรงเรยีนมีหลักสูตรท่ีดีและเปนหลักสูตรเฉพาะ 
- Knowledge centre school. 
  โรงเรยีนเปนศูนยการเรียนรูทางวิชาการ 
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Staff: บุคลากร 
- Well rounded teachers- competent and professional  
  ไดรับการพัฒนาที่ดีมีศกัยภาพและมีความเปนมอือาชีพ 
- Teacher are happy while working and have good security  
  ครูมีความสุขในการทํางานและมีระบบความปลอดภัยที่ดี 
- Teacher development in foreign language and IT  
  ครูมีการพัฒนาเรื่องภาษาตางประเทศและการใชเทคโนโลยี 
- Teachers could develop in curriculum and methods of teaching  
  ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอน 
- There is observation of teaching; follow up of teachers continually มี 
  มีการนิเทศการสอนและการติดตามอยางตอเนื่อง 
- Efficient staff 
  บุคลากรมีประสิทธิภาพ 

4. Results/ resources: ผลสัมฤทธิ์ 
Students:นักเรียน 
- Foreign students to the school. 
  มีนักเรียนตางชาติมาสมัครเรียน 
- 90% of students pass entrance examination to popular universities. 
  นักเรียนรอยละ 90 สามารถผานการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
- Students are successful in study. 
   นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 
- Students can pass entrance examination to famous universities. 
   นักเรียนสามารถผานการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยที่มขีื่อเสียง 
- Less students records in behavior. 
   จํานวนนักเรยีนที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงคลดลง 
- 80% pass English test and could communicate in foreign language. 
   ผานการทดสอบภาษาอังกฤษรอยละ80และสามารถสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ 
- Students pass examination standard in English and Chinese. 
   นักเรียนผานกระบวนการทดสอบที่ไดมาตรฐานทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
- Students finish senior high could have good job. 
   นักเรียนที่จบการศึกษา  มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี 
- Qualities of students to International. 
   นักเรียนมีคุณภาพที่ไดมาตรฐานสากล 
- Entrance Examination to famous universities at high percentage. 
   นักเรียนประสบความสําเร็จในการสอบเขามหาวิทยาลัยสูงสุด 
- Increase the numbers of students to SLC. 
   มีการเพ่ิมจํานวนนักเรียน 
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Teachers: ครู 
- 100% of teachers can communicate in foreign language. 
   ครูจํานวน  100%  สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศได 
- Teachers are expert in teaching. 
   ครูมีความผูเชี่ยวชาญในการสอน 
- Teachers are research-oriented. 
   ครูมีความรูในการทําวิจัย 
- Teachers are excellent in teaching. 
   ครูมีความเปนเลิศในการสอน 
- Teacher are considered best by publics. 
    ครูเปนที่ยอมรับตอสาธารณาชน 

School: โรงเรียน 
- Preferred school.  
  เปนโรงเรียนยอดนิยม 
- The school is ranted among 100 
  เมื่อจัดลําดับโรงเรียน สามารถจัดลําดับอยูใน 100 อันดับแรก 
- Good academic performance  
   มีประสิทธิภาพทางวิชาการที่ดี 
- Good support from PTA and Alumni 
  มีการสนับสนุนท่ีดีจากสมาคมครูผูปกครองและครู  และศิษยเกา 
- 80% of parents participate in school activities 
   ผูปกครองรอยละ 80 มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
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สวนท่ี 2 
เจตนารมณของโรงเรยีน 

 
2.1 ปรัชญาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
  1. จุดมุงหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรมและการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอเกิดแหงชีวิต 
  2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางนําไปสูความสําเร็จ ดังคติพจนท่ีวา 
LABOR OMNIA VINCIT 
 
2.2 นโยบายโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
  นโยบายของโรงเรียน 
  1. มุงปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนใหเหมาะสม ทันสมัย และ
มีมาตรฐานสากล สอดคลองกับนโยบายของมูลนิธิฯ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
  2. มุงพัฒนาครูฝายบริหาร ฝายปฏิบัติการ และฝายสนับสนุน ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรูความสามารถ และมีความชํานาญแบบมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั ้งดําเนินการให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาฯ 
  3. มุงเสรมิสรางขวัญกําลังใจและสวัสดิการแกบุคลากร ใหมีความมั่นใจในการทํางาน มีความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ 
  4. เรงรัดปฏิรูปการเรียนรูที ่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด ใหผู เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรูความสามารถ มีความสุข รักการเรียนรูและสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติตนใหมีคุณคาตอสังคม 
  5. มุงแสวงหาความรวมมือจากคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของโรงเรียน และจากองคกร
ภายนอกท่ีเกี่ยวของในระบบเครอืขาย ซึ่งจะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนภูมิปญญา  การชวยเหลือเก้ือกูลกัน การ
ประสานงานที่ดี และความภาคภูมิใจรวมกัน 
  6. มุงเสริมสรางความสัมพันธอันดี ระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามา
ใชบริการในดานอาคารสถานที่  ดานบุคลากรทางการศึกษา  และเขามาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดตาม
ความเหมาะสม 
  7. มุงสงเสริมการจัดตั้งกองทุนถาวร (Endowment Fund) เพื่อความมั่นคงของสถาบัน 
และเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก ๆ ดาน 
  8. มุงปรับปรุง พัฒนา ดูแล รักษาอาคารสถานที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีอยู
แลวใหพรอมใชงาน สามารถใชประโยชนอยางคุ มคามากที ่ส ุด  กอนที ่จะตัดสินใจ วางแผน และ
ดําเนินการกอสรางใหม 
  9. มุงพัฒนาระบบงานวิจัยภายในโรงเรียนใหถูกตองตามหลักวิชาการ สามารถนําผลมาใช
เปนขอมูลในการบริหารจัดการ และการพ ัฒนาการเร ียนการสอน และการปฏิบ ัต ิงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  10. มุงพัฒนามาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล ทั้งในดานปจจัย 
กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน จนสามารถประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 
 



 

 

23

2.3 อัตลักษณ เอกลักษณโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
  อัตลักษณ 
  ศิษยเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ภาษาดี เทคโนโลยีล้ํา จริยธรรมเดน   The St. Louis School, Chachoengsao student is good at languages, technology 
exceptional and notably ethical. 

  เอกลักษณ 
  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา เนนภาษา พัฒนาเทคโนโลยี สูวิถีสากล   St. Louis School, Chachoengsao is language oriented and technology developed 
towards universality. 
 

2.4 วิสัยทัศนโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
  โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล  และเนนตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 
2.5 พันธกิจโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
  1. สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล 
และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 
  2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถึสากล และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตาม         
จิตตารมณนักบุญหลุยส    มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 

2.6 เปาหมายโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา   1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  2. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญ
หลุยส กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  3. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากลและเนนตาม     
จิตตารมณนักบุญหลุยส มารยี กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  4. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานอัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนน
ตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารยีกรีญอง เดอ มงฟอรต 
  5. สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานดานมาตรการสงเสริมสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณ    
นักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  6. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส     
มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  7. โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตา
รมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
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2.7 ยุทธศาสตรโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
  เปาหมายที่ 1 
  ยุทธศาสตรที่ 1. สงเสรมิใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ และมีความสามารถคิดสรางสรรค 
นวัตกรรม 
  ยุทธศาสตรที่  2. สงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตรที่ 3. สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องชีวิต 
  ยุทธศาสตรที่ 4. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและงานอาชีพ 
  ยุทธศาสตรที่ 5. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส มารีย      
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  ยุทธศาสตรที่ 6. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรยีนมีสุขภาพกายที่ดี และมีความสุข 
  เปาหมายที่ 2 
  ยุทธศาสตรที่ 1. บริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย 
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  ยุทธศาสตรที่ 2. บริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงเรียนอยางมรีะบบและมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตรที่ 3. “SLC” ในศตวรรษท่ี 21 
  เปาหมายที่ 3 
  ยุทธศาสตรท่ี 1. โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากล และตามจิตตารมณนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  เปาหมายที่ 4 
  ยุทธศาสตรที่ 1. สถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณของสถานศึกษาสูวิถึสากล 
และตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารยี กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  เปาหมายที่ 5 
  ยุทธศาสตรท่ี 1. โรงเรียนสงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  เปาหมายที่ 6 
  ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย 
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  เปาหมายที่ 7 
  ยุทธศาสตรท่ี 1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยสูวิถีสากล และตามจิตตารมณนักบุญหลุยส 
มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  ยุทธศาสตรที่ 2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษที่ 21” 
 
 
 
 
 
 
 



2.8 กรอบแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาโรงเรียน 
วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศกึษาแ

พันธกิจขอที่  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :   - 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 2559

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ และมีความสามารถคิด

สรางสรรค นวัตกรรม 

(สอดคลอง ม.4,5) 

1. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุมสาระ ฯ 

ทุกระดับชั้น ตั้งแต 2.75 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

   * กิจกรรม  Academic  Day 

   * กิจกรรมเพชร  SLC 

   * กิจกรรม  Intensive  Course 

   * กิจกรรมเจียรระไนเพชร 

   * กิจกรรมฐานการเรียนรูตามรอยพอหลวง 

- งานหลักสูตรการสอน 

- งานสอนเสริม 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานหองสมุด 

- งานสื่อการสอน 

- งานนิเทศการสอน 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

75 



 

 

26 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานศูนยภาษาตางประเทศ  

- งานกลุมสาระฯ 

- งานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมแขงขันทักษะคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมหมากลอม  โซโดกุ 

    * กิจกรรมวันคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมแขงขันคณติศาสตรภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

    * กิจกรรมประกวดโครงงาน 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระฯ 

    * กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร 

    * กิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอม 

    * กิจกรรมดาราศาสตร 

    * กิจกรรมแขงขันทักษะวิทยภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระภาษาไทย 

    * กิจกรรมวันภาษาไทย 

    * กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน 

      



 

 

27 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

      * กิจกรรมสะกดคํา 

    * กิจกรรมพัฒนาทักษะอานภาษาไทย 

    * กิจกรรมคายภาษาไทย 

    * กิจกรรมคลินิกภาษา 

    * กิจกรรมคําคม 

    * กิจกรรมผะหมี 

    * กิจกรรมแขงขันภาษาไทยภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

    * กิจกรรม  English  Day 

    * กิจกรรม  English  Camp 

    * กิจกรรม  Cambridge  Young  

Learners  English  Test 

    * กิจกรรม  ASEAN Learning Center 

    * กิจกรรม  Crossword  Game 

    * กิจกรรม Writing essay in a week 

    * กิจกรรมแขงขันภาษาอังกฤษภายใน-นอก 

-  งานกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

     * กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย        

   * กิจกรรมแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา 

   * กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

   * กิจกรรมอาเซียนศึกษา 

   * กิจกรรมบุคคลสําคัญ 

   * กิจกรรมคายกลุมสังคมฯ 

- งานกลุมสาระการเรียนรูการงานและ

เทคโนโลย ี

  * กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานหุนยนต 

  * กิจกรรมงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนดานอาชีพ 

  * กิจกรรมคายกลุมสาระการเรียนรูการงาน

และเทคโนโลยี 

  * กิจกรรมแขงขันทักษะคอมพิวเตอรภายใน-

ภายนอก 

  * กิจกรรมวันอาชีพ /  ตลาดนัดโรงเรยีน 

- งานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

   * งานคายกลุมสาระศิลปะ 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

     * กิจกรรมรวมพลคนรักศิลป 

   * กิจกรรมวาดภาพ 

   * กิจกรรมปนเซรามิค 

   * กิจกรรมปดทอง 

   * กิจกรรมเปเปอรมาเชร 

   * กิจกรรมแขงขันศิลปะภายใน-ภายนอก 

- งานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

   * กิจกรรมหุนสวยหุนดี 

   * กิจกรรมคายกลุมสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา  

   * กิจกรรมแขงขันสแต็ก 

   * กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน-ภายนอก 

   * กิจกรรมสงเสริมภาวะทางโภชนาการ 

   * กิจกรรมวันสุขภาพ 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Digital Classroom  

- โครงการ Communication in Digital Age 

      

 



 

 

30 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ และมีความสามารถคิด

สรางสรรค นวัตกรรม 

(สอดคลอง ม.4,5) 

2. รอยละของผู เรี ยนมี ผลการ

ประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร

ระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานหลักสูตรการสอน 

- งานหองสมุด 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานนิเทศการสอน 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Digital Classroom  

- โครงการ Communication in Digital Age 

 

 

 

 

85 87 89 91 93 95 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ และมีความสามารถคิด

สรางสรรค นวัตกรรม 

(สอดคลอง ม.4,5) 

3. รอยละของผู เรี ยนมี ผลการ

ประเมินการอานคิดวิเคราะห และ

เขียนระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานหลักสูตรการสอน 

- งานหองสมุด 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานนิเทศการสอน 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Digital Classroom  

- โครงการ Communication in Digital Age 

 

 

 

 

85 87 89 91 93 95 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเรจ็ไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรยีนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ และมีความสามารถคิด

สรางสรรค นวัตกรรม 

(สอดคลอง ม.4,5) 

4. รอยละของผูเรียนมีผลการสอบ

ระดับชาติ เฉลี่ย ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 

มีคา T- Score ≥ 40.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานหลักสูตรการสอน 

- งานสอนเสริม 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานหองสมุด 

- งานสื่อการสอน 

- งานนิเทศการสอน 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ  

- งานกลุมสาระฯ 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Digital Classroom  

- โครงการ Communication in Digital Age 

90 91 92 93 94 95 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารยี กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   - 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ และมีความสามารถคิด

สรางสรรค นวัตกรรม 

(สอดคลอง ม.4,5) 

5 .  ร อ ย ล ะ ข อ ง ผู เ รี ย น มี

ความสามารถในการคิดอยางเปน

ระบบคดิสรางสรรค นวัตกรรม คิด

นอกกรอบ ตัดสินใจ แกปญหา ได

อยางมีสติสมเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานหลักสูตรการสอน 

- งานสอนเสริม 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานหองสมุด 

- งานสื่อการสอน 

- งานนิเทศการสอน 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ  

- งานกลุมสาระฯ 

    *  กิจกรรมประกวดโครงงาน 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Digital Classroom  

- โครงการ Communication in Digital Age 

80 82 84 86 88 90 



 

 

34 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรยีนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   - 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ และมีความสามารถคิด

สรางสรรค นวัตกรรม 

(สอดคลอง ม.4,5) 

6. รอยละของผูเรียนมีความมั่นใจ

และกลาแสดงออกอยางสรางสรรค

ตามศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

   * กิจกรรม  Academic  Day 

- งานหลักสูตรการสอน 

- งานสอนเสริม 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานหองสมุด 

- งานสื่อการสอน 

- งานนิเทศการสอน 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   * กิจกรรมชมรม 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ  

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Digital Classroom  

- โครงการ Communication in Digital Age 

75 77 79 82 85 90 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ และมีความสามารถคิด

สรางสรรค นวัตกรรม 

(สอดคลอง ม.4,5) 

7. ร อยละของผู เรี ยน มี ทั กษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร

คณิ ตศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

และเทคโนโลยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมแขงขันทักษะคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมหมากลอม โซโดกุ 

    * กิจกรรมวันคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมแขงขันคณติศาสตรภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

    * กิจกรรมประกวดโครงงาน 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระฯ 

    * กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร 

    * กิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอม 

    * กิจกรรมแขงขันทักษะวิทยภายใน-นอก 

 

80 82 84 86 88 90 



 

 

36 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานกลุมสาระการเรียนรูการงานและ

เทคโนโลย ี

  * กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานหุนยนต 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Digital Classroom  

- โครงการ Communication in Digital Age 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ และมีความสามารถคิด

สรางสรรค นวัตกรรม 

(สอดคลอง ม.4,5) 

8. มีผู เ รียนไดรับทุนการศึกษา

และ/หรือศึกษาตอตางประเทศ ไม

นอยกวา 100 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานแนะแนว    
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ และมีความสามารถคิด

สรางสรรค นวัตกรรม 

(สอดคลอง ม.4,5) 

9. รอยละของผูปกครองพึงพอใจ

ตอผลการสอบเขามหาวิทยาลัย

ข อ ง ผู เ รี ย น ท้ั ง ใน แ ล ะ /ห รื อ

ตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานแนะแนว 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 82 84 86 88 90 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. สงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. รอยละของผูเรียนสามารถใช

ภ า ษ า เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ได ทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระภาษาไทย 

    * กิจกรรมวันภาษาไทย 

    * กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน 

    * กิจกรรมพัฒนาทักษะอานภาษาไทย 

    * กิจกรรมคายภาษาไทย 

    * กิจกรรมคลินิกภาษา 

    * กิจกรรมคําคม 

    * กิจกรรมผะหมี 

    * กิจกรรมแขงขันภาษาไทยภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

    * กิจกรรม  English  Day 

    * กิจกรรม  English  Camp 

    * กิจกรรม  Morning  Program    

75 77 79 81 83 85 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  * กิจกรรม  ASEAN Learning Center 

* กิจกรรม  English Across the Curriculum 

   * กิจกรรม  Take  me  to  recycle 

   * กิจกรรม  Cross  word  Game 

   * กิจกรรมแขงขันภาษาอังกฤษภายใน-นอก 

- งานศูนยภาษาจีน 

 * กิจกรรมตรุษจีน 

 * คายภาษาจีน 

 * กิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรมจีน 

 * กิจกรรมแขงขันภาษาจีนภายใน – ภายนอก 

 * โครงการพัฒนาและทดสอบความสามารถ

ดานภาษาจีน (HSK) 

- งานหองสมุด 

- งานบริหารฝายวิชาการ  

- การวัดและประเมินผล 

- โครงการ Communication in Digital Age 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ 

(MOU) 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. สงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. รอยละของผูเรียนสอบผานการ

วั ด ร ะดั บ ค ว าม ส าม า ร ถ ท า ง

ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับ

การยอมรับในระดับสากลตาม

มาตรฐาน Cambridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

    * กิจกรรม  English  Day 

    * กจิกรรม  English  Camp 

    * กิจกรรม  Morning  Program 

    * กิจกรรม  ASEAN Learning Center 

    * กิจกรรม  English Across the 

Curriculum 

    * กิจกรรม  Take  me  to  recycle 

- โครงการ Communication in Digital Age 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ 

(MOU) 

 

 

75 77 79 81 83 85 



 

 

42 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. สงเสริมทักษะการใชภาษาไทย

และภาษาตางประเทศสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. รอยละของผูเรียนที่เรียนรูวิชา

ภาษาจีนสอบผานการวัดระดับ

ความสามารถทางภาษาจีนจาก

สถาบั นที่ ได รับการยอม รับใน

ระดับสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานศูนยภาษาจีน 

   * กิจกรรมตรุษจีน 

   * คายภาษาจีน 

   * กิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรมจีน 

   * กิจกรรมแขงขันภาษาจีนภายใน-ภายนอก 

   * โครงการพัฒนาและทดสอบความสามารถ

ดานภาษาจีน (HSK) 

- งานหองสมุด 

- งานบริหารฝายวิชาการ  

- การวัดและประเมินผล 

- โครงการ Communication in Digital Age 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวาง

ประเทศ (MOU) 

75 77 79 81 83 85 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   ฝายกิจการนักเรียน 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(สอดคลอง ม.3) 

1. รอยละของผูเรียนมีทักษะและ

ใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมแขงขันทักษะคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมหมากลอม  โซโดกุ 

    * กิจกรรมวันคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมแขงขันคณติศาสตรภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

    * กิจกรรมประกวดโครงงาน 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระฯ 

    * กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 

    * กิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอม 

    * กิจกรรมแขงขันทักษะวิทยภายใน-นอก 

 

85 87 89 91 93 95 



 

 

44 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานกลุมสาระภาษาไทย 

    * กิจกรรมวันภาษาไทย 

    * กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน 

    * กิจกรรมพัฒนาทักษะอานภาษาไทย 

    * กิจกรรมคายภาษาไทย 

    * กิจกรรมคลินิกภาษา 

    * กิจกรรมคําคม 

    * กิจกรรมผะหมี 

    * กิจกรรมแขงขันภาษาไทยภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 * กิจกรรม  English  Day 

 * กจิกรรม  English  Camp 

 * กิจกรรม  Morning  Program 

 * กิจกรรม  ASEAN Learning Center 

 * กิจกรรม English Across the Curriculum 

 * กิจกรรม  Take  me  to  recycle 

 * กิจกรรม  Cross  word  Game 

 * กิจกรรมแขงขันภาษาอังกฤษภายใน-นอก 

      



 

 

45 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

    * กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย        

    * กิจกรรมแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา 

    * กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

    * กิจกรรมอาเซียนศึกษา 

    * กิจกรรมบุคคลสําคัญ 

    * กิจกรรมคายกลุมสังคมฯ 

-งานกลุมสาระการเรยีนรูการงานและ

เทคโนโลย ี

    * กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานหุนยนต 

    * กิจกรรมงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระการเรียนรูการงาน

และเทคโนโลยี 

    * กิจกรรมแขงขันทักษะคอมพิวเตอร

ภายใน-ภายนอก 

    * กิจกรรมวันอาชีพ /  ตลาดนัดโรงเรียน 

    

 

      



 

 

46 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

   * งานคายกลุมสาระศิลปะ 

   * กิจกรรมรวมพลคนรักศิลป 

   * กิจกรรมแขงขันศิลปะภายใน-ภายนอก 

- งานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

   * กิจกรรมหุนสวยหุนดี 

   * กิจกรรมคายกลุมสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา  

   * กิจกรรมแขงขันสแต็ก 

   * กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน-ภายนอก 

   * กิจกรรมสงเสริมภาวะทางโภชนาการ 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (ชมรม) 

- งานหองสมุด 

- งานแนะแนว 

- งานนิเทศการสอน 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ 

- งานศูนยภาษาจีน 

 

      



 

 

47 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการทีร่องรบัการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - โครงการภูมิปญญาสูอาเซยีนตามวิถีสากล 

- โครงการ Digital Classroom  

- โครงการ Communication in Digital Age 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ 

(MOU) 

- โครงการ Service Learning Project (ม.4-6) 

- งานบริหารแผนกกิจกรรม 

    * กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-ม.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

48 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   ฝายกิจการนักเรียน 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

4. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและ

งานอาชีพ 

(สอดคลอง ม.6) 

 

 

 

 

 

 

 

1. รอยละของผูเรียนมีทักษะและ

รักในการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตอ

อาชีพสุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนาร ี

- กิจกรรมวันเปดกองลูกเสือโรงเรียน 

- กิจกรรมอบรมนายหมูลูกเสือ-เนตรนารี 

- กิจกรรมอบรมกองรอยพิเศษอาสาจราจร 

- กิจกรรมวนัทบทวนคําปฏิญาณและสวน

สนาม 

- กิจกรรมวันมหาธีรราชเจา 

- กิจกรรมอบรมผูกํากับลูกเสือ 

- กิจกรรมอบรมผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

- กิจกรรมฝกนักศกึษาวิชาทหาร 

- กิจกรรมชมรม 

- กิจกรรมวันปดกองลูกเสือโรงเรียน 

 

85 87 89 91 93 95 



 

 

49 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานแนะแนว 

- กิจกรรมกาวทัน Quota – Admission 

- กิจกรรมคายวิชาการ  ระดับมัธยมปลาย 

- งานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมแขงขันทักษะคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมหมากลอม  โซโดกุ 

    * กิจกรรมวันคณิตศาสตร 

    * กิจกรรมแขงขันคณติศาสตรภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

    * กิจกรรมประกวดโครงงาน 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระฯ 

    * กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 

    * กิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอม 

    * กิจกรรมแขงขันทักษะวิทยภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระภาษาไทย 

    * กิจกรรมวันภาษาไทย 

    * กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน 

      



 

 

50 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

      * กิจกรรมพัฒนาทักษะอานภาษาไทย 

    * กิจกรรมคายภาษาไทย 

    * กิจกรรมคลินิกภาษา 

    * กิจกรรมคําคม 

    * กิจกรรมผะหมี 

    * กิจกรรมแขงขันภาษาไทยภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

    * กิจกรรม  English  Day 

    * กิจกรรม  English  Camp 

    * กิจกรรม  Morning  Program 

    * กิจกรรม  ASEAN Learning Center 

    * กิจกรรม  English Across the 

Curriculum 

    * กิจกรรม  Take  me  to  recycle 

    * กิจกรรม  Cross  word  Game 

    * กิจกรรมแขงขันภาษาอังกฤษภายใน-นอก 

 

 

      



 

 

51 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

    * กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย        

    * กิจกรรมแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา 

    * กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

    * กิจกรรมอาเซียนศึกษา 

    * กิจกรรมบุคคลสําคัญ 

    * กิจกรรมคายกลุมสังคมฯ 

- งานกลุมสาระการเรียนรูการงานและ

เทคโนโลย ี

    * กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานหุนยนต 

    * กิจกรรมงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนดานอาชีพ 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระการเรียนรูการงาน

และเทคโนโลยี 

    * กิจกรรมแขงขันทักษะคอมพิวเตอร

ภายใน-ภายนอก 

    * กิจกรรมวันอาชีพ /  ตลาดนัดโรงเรียน 

 

      



 

 

52 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

   * งานคายกลุมสาระศิลปะ 

   * กิจกรรมรวมพลคนรักศิลป 

   * กิจกรรมแขงขันศิลปะภายใน-ภายนอก 

- งานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

   * กิจกรรมหุนสวยหุนดี 

   * กิจกรรมคายกลุมสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา  

   * กิจกรรมแขงขันสแต็ก 

   * กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน-ภายนอก 

   * กิจกรรมสงเสริมภาวะทางโภชนาการ 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Communication in Digital Age 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ 

(MOU) 

- โครงการ Service Learning Project (ม.4-6) 

- งานระดับชั้น 

   * กิจกรรมพัฒนาเขตพ้ืนที่ทําความสะอาด 

      



 

 

53 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานสัมพันธชุมชน    

  * กิจกรรมเยี่ยมผูดอยโอกาส 

   * กิจกรรมราตรีเซนตหลุยสสัมพันธ 

   * กิจกรรมเครอืขายระดับชั้น 

- งานกิจกรรมภายใน ภายนอก 

     * กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท 

     * กิจกรรม Big Cleaning Day 

     * กิจกรรมคายพัฒนาตนเอง 

     * กิจกรรมปจฉิมม.6 

     * กิจกรรมรักษแมน้ําบางปะกง 

     * กิจกรรมแหหลวงพอพุทธโสธร 

     * กิจกรรมประดับเข็มนักเรียน ม.4 

- งานสภานักเรียน 

     * กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

     * กิจกรรมถนนเด็กเดิน 

- โครงการโรงเรียนแสนดี 

 

 

      



 

 

54 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   ฝายกิจการนักเรียน 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

4. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและ

งานอาชีพ 

(สอดคลอง ม.6) 

2.  รอยละของผู เรียน มีทักษะ

สั ง ค ม  (Social Skills) ข า ม

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  * กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนาร ี

  * กิจกรรมวันเปดกองลูกเสือโรงเรยีน 

  * กิจกรรมอบรมนายหมูลูกเสือ-เนตรนาร ี      

  * กิจกรรมอบรมกองรอยพิเศษอาสาจราจร 

  * กิจกรรมวันทบทวนคําปฏิญาณและสวน

สนาม 

   * กิจกรรมวันมหาธีรราชเจา 

   * กิจกรรมอบรมผูกํากับลูกเสือ 

   * กิจกรรมอบรมผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

   * กิจกรรมฝกนักศึกษาวิชาทหาร 

   * กิจกรรมชมรม 

   * กิจกรรมวันปดกองลูกเสือโรงเรียน 

70 72 74 76 78 80 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานแนะแนว 

  * กิจกรรมกาวทัน Quota – Admission 

  * กิจกรรมคายวิชาการระดับมัธยมปลาย 

- งานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  * กิจกรรมคายกลุมสาระคณิตศาสตร 

  * กิจกรรมแขงขันทักษะคณิตศาสตร 

  *  กิจกรรมหมากลอม โซโดก ุ

  *  กิจกรรมวันคณิตศาสตร 

  *  กิจกรรมแขงขันคณิตศาสตรภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  *  กิจกรรมประกวดโครงงาน 

  *  กิจกรรมคายกลุมสาระฯ 

  *  กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 

  *  กิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอม 

  *  กิจกรรมแขงขันทักษะวิทยภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระภาษาไทย 

    *  กิจกรรมวันภาษาไทย 

    *  กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

      * กิจกรรมพัฒนาทักษะอานภาษาไทย 

    * กิจกรรมคายภาษาไทย 

    * กิจกรรมคลินิกภาษา 

    * กิจกรรมคําคม 

    * กิจกรรมผะหมี 

    * กจิกรรมแขงขันภาษาไทยภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

    * กิจกรรม  English  Day 

    * กิจกรรม  English  Camp 

    * กิจกรรม  Morning  Program 

    * กิจกรรม  ASEAN Learning Center 

    * กิจกรรม  English Across the 

Curriculum 

    * กิจกรรม  Take  me  to  recycle 

    * กิจกรรม  Cross  word  Game 

    * กิจกรรมแขงขันภาษาอังกฤษภายใน-นอก 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานกลุมสาระการเรียนรูสงัคมฯ 

    * กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย        

    * กิจกรรมแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา 

    * กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

    * กิจกรรมอาเซียนศึกษา 

    * กิจกรรมบุคคลสําคัญ 

    * กิจกรรมคายกลุมสังคมฯ 

- งานกลุมสาระการเรียนรูการงานและ

เทคโนโลย ี

    * กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานหุนยนต 

    * กิจกรรมงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนดานอาชีพ 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระการเรียนรูการงาน

และเทคโนโลยี 

   * กิจกรรมแขงขันทักษะคอมพิวเตอรภายใน-

ภายนอก 

   * กิจกรรมวันอาชีพ /  ตลาดนัดโรงเรยีน 

- งานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

      * งานคายกลุมสาระศิลปะ 

    * กิจกรรมรวมพลคนรักศิลป 

    * กิจกรรมแขงขันศิลปะภายใน-ภายนอก 

- งานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

 * กิจกรรมหุนสวยหุนดี 

 * กิจกรรมคายกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  

    * กิจกรรมแขงขันสแต็ก 

    * กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน-ภายนอก 

    * กิจกรรมสงเสริมภาวะทางโภชนาการ 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Communication in Digital Age 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ 

(MOU) 

- โครงการ Service Learning Project (ม.4-6)  

- งานระดับชั้น 

    * กิจกรรมเขาแถวตอนเชา 

    * กิจกรรมโฮมรูม 

    * กิจกรรมสมุดบันทึกความด ี
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเรจ็ไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรยีนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายวิชาการ       ผูรบัผิดชอบรวม :   ฝายกิจการนักเรียน 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

4. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและ

งานอาชีพ 

(สอดคลอง ม.6) 

3. รอยละของผูเรียนมีทักษะชีวิต

เพ่ือความสําเร็จในอาชีพ  (Life 

Skills for Vocational Success) 

หนา 47 การเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 ภ.เลโอ วิศษิฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมพฒันาผูเรียน 

  * กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนาร ี

  * กิจกรรมวันเปดกองลูกเสือโรงเรยีน 

  * กิจกรรมอบรมนายหมูลูกเสือ-เนตรนาร ี

  * กิจกรรมอบรมกองรอยพิเศษอาสาจราจร 

  * กิจกรรมวันทบทวนคําปฏิญาณและสวน

สนาม 

   * กิจกรรมวันมหาธีรราชเจา 

   * กิจกรรมอบรมผูกํากับลูกเสือ 

   * กิจกรรมอบรมผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

   * กิจกรรมฝกนักศึกษาวิชาทหาร 

   * กิจกรรมชมรม 

   * กิจกรรมวันปดกองลูกเสือโรงเรียน 

70 72 74 76 78 80 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานแนะแนว 

   * กิจกรรมกาวทัน Quota – Admission 

   * กิจกรรมคายวิชาการ  ระดับมัธยมปลาย 

- งานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

   * กิจกรรมคายกลุมสาระคณิตศาสตร 

   * กิจกรรมแขงขันทักษะคณิตศาสตร 

   * กิจกรรมหมากลอม  โซโดกุ 

   * กิจกรรมวันคณิตศาสตร 

   * กิจกรรมแขงขันคณิตศาสตรภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

   * กิจกรรมประกวดโครงงาน 

   * กิจกรรมคายกลุมสาระฯ 

   * กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 

   * กิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอม 

   * กิจกรรมแขงขันทักษะวิทยภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระภาษาไทย 

   * กิจกรรมวันภาษาไทย 

   * กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

      * กิจกรรมพัฒนาทักษะอานภาษาไทย 

    * กิจกรรมคายภาษาไทย 

    * กิจกรรมคลินิกภาษา 

    * กิจกรรมคําคม 

    * กิจกรรมผะหมี 

    * กิจกรรมแขงขันภาษาไทยภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

    * กิจกรรม  English  Day 

    * กิจกรรม  English  Camp 

    * กิจกรรม  Morning  Program 

    * กิจกรรม  ASEAN Learning Center 

    * กิจกรรม  English Across the 

Curriculum 

    * กิจกรรม  Take  me  to  recycle 

    * กิจกรรม  Cross  word  Game 

    * กิจกรรมแขงขันภาษาอังกฤษภายใน-นอก 

- งานกลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

    * กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย       
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ยทุธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

      * กิจกรรมแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา 

    * กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

    * กิจกรรมอาเซียนศึกษา 

    * กิจกรรมบุคคลสําคัญ 

    * กิจกรรมคายกลุมสังคมฯ 

- งานกลุมสาระการเรยีนรูการงานและเทคโนโลย ี

    * กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานหุนยนต 

    * กิจกรรมงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนดานอาชีพ 

    * กิจกรรมคายกลุมสาระการเรียนรูการงาน

และเทคโนโลยี 

    * กิจกรรมแขงขันทักษะคอมพิวเตอร

ภายใน-ภายนอก 

   * กิจกรรมวันอาชีพ /  ตลาดนัดโรงเรยีน 

- งานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    

* งานคายกลุมสาระศิลปะ 

* กิจกรรมรวมพลคนรักศิลป 

  * กิจกรรมแขงขันศิลปะภายใน-ภายนอก 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

* กิจกรรมหุนสวยหุนด ี

* กิจกรรมคายกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  

   * กิจกรรมแขงขันสแต็ก 

   * กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน-ภายนอก 

   * กิจกรรมสงเสริมภาวะทางโภชนาการ 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Communication in Digital Age 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ 

(MOU) 

- โครงการ Service Learning Project (ม.4-6) 

- งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

   * กิจกรรมพบพระชําระใจ 

   * โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 

- งานกิจกรรมภายใน ภายนอก 

   * กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท 

   * กิจกรรมคายพัฒนาตนเอง 

- งานสภานักเรียน 

   * กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายกิจการนักเรียน       ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

5. ส ง เส ริ ม ผู เรี ยน ให มี คุณ ธร รม

จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส 

มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

(สอดคลองกับ ม.2) 

1. รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานวัดผลประเมินผล 

 * ผลการวิเคราะหคะแนนคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Service Learning Project (ม.4-6) 

- งานระดับชั้น 

   * กิจกรรมเขาแถวตอนเชา 

   * กิจกรรมโฮมรูม 

   * กิจกรรมสมุดบันทึกความด ี

   * กิจกรรมเยี่ยมบาน 

   * กิจกรรมหองเรียนดีเดน    

80 83 86 89 92 95 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

     * กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน    

   * กิจกรรมพัฒนาเขตพ้ืนท่ีทําความสะอาด 

- งานระเบียบวินัย  

    * กิจกรรมตรวจระเบียบ 

    * สถิติการขาด ลา มาสาย (วิชาการรวม) 

- งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 * กิจกรรมพบพระชําระใจ 

 * โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 

- งานสัมพันธชุมชน 

    * กิจกรรมเยี่ยมผูดอยโอกาส 

    * กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

    * กิจกรรมบริจาคโลหิต 

    * กิจกรรมราตรีเซนตหลุยสสัมพันธ 

    * กิจกรรมทอดผาปาสามัคคกีารศึกษา 

    * กิจกรรมแรลลี่การกุศล 

    * กิจกรรมแขงขันโบวลิ่งการกุศล 

    * กิจกรรมเครือขายระดับชั้น 

     

      



 

 

66 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานกิจกรรมภายใน ภายนอก 

    * กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท     

    * กิจกรรม Big Cleaning Day 

    * กิจกรรมวันสําคัญ 

    * กิจกรรมธนาคารขยะรีไซดเค้ิล 

    * กิจกรรมคายพัฒนาตนเอง 

    * กิจกรรมปจฉิมม.6 

    * กิจกรรมกราบบูรพาจารย 

    * กิจกรรมประดับเข็ม ม.4 

    * กิจกรรมรักษแมน้ําบางประกง 

    * กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยสฯ 

    * กิจกรรมแหหลวงพอพุทธโสธร 

- งานสภานักเรียน 

    * กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

- โครงการโรงเรียนแสนดี 

 

 

 

      



 

 

67 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายกิจการนักเรียน       ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

5. ส ง เส ริ ม ผู เรี ย น ให มี คุณ ธร รม

จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส 

มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

(สอดคลองกับ ม.2) 

2. ร อ ยล ะข องผู เรี ย น มี ค ว าม

ยุติธรรมตามแบบอยางนักบุญ

หลุยส  มา รีย  กรีญ อง เดอ มง

ฟอรต 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Service Learning Project (ม.4-6) 

- งานสภานักเรียน 

          * กิจกรรมกีฬาเชื่อมสมัพันธ 

 * กิจกรรมสงเสริมความเปน

ประชาธิปไตย 

- งานกีฬา 

 * SLC GAMES 

 * กิจกรรมกรีฑาสี 

- งานกิจกรรมภายใน – ภายนอก 

 * กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยสฯ 

80 83 86 89 92 95 



 

 

68 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลยุส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายกิจการนักเรียน       ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

5. ส ง เส ริ ม ผู เรี ย น ให มี คุณ ธร รม

จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส 

มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

(สอดคลองกับ ม.2) 

3. รอยละของผู เรียนมีสันติภาพ

ตามแบบอยางนักบุญหลุยส มารีย 

กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Service Learning Project (ม.4-6) 

- งานสภานักเรียน 

  * กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ 

  * กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

- งานกีฬา 

       * SLC GAMES 

       * กิจกรรมกรีฑาส ี

- งานกิจกรรมภายใน – ภายนอก 

       * กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยสฯ 

- โครงการวันสําคัญสากล (เชน วันสันติภาพ) 

80 83 86 89 92 95 



 

 

69 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎบิัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิตสิูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายกิจการนักเรียน       ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

5. ส ง เส ริ ม ผู เรี ย น ให มี คุณ ธร รม

จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส 

มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

(สอดคลองกับ ม.2) 

4. รอยละของผูเรียนเคารพศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย ตามแบบอยาง

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ 

มงฟอรต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Service Learning Project (ม.4-6) 

- งานสภานักเรียน 

   * กิจกรรมกีฬาเช่ือมสัมพันธ 

   * กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

- งานกีฬา  * SLC GAMES * กิจกรรมกรีฑาสี 

- งานสัมพันธชุมชน 

     * กิจกรรมเยี่ยมผูดอยโอกาส 

     * กิจกรรมบริจาคโลหิต 

- งานกิจกรรมภายใน – ภายนอก 

     * กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยสฯ 

80 83 86 89 92 95 



 

 

70 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายกิจการนักเรียน       ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

5. ส ง เส ริ ม ผู เรี ย น ให มี คุณ ธร รม

จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส 

มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

(สอดคลองกับ ม.2) 

5. รอยละของผูเรียนมีธรรมสิทธิ

ตามแบบอยางนักบุญหลุยส มารีย 

กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานวัดและประเมินผล 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซยีนตามวิถีสากล 

- โครงการ Service Learning Project (ม.4-6) 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

      * พบพระชําระใจ 

- งานกิจกรรมภายใน – ภายนอก 

      * กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยสฯ 

 

 

 

 

80 83 86 89 92 95 



 

 

71 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายกิจการนักเรียน       ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

5. ส ง เส ริ ม ผู เรี ย น ให มี คุณ ธร รม

จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส 

มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

(สอดคลองกับ ม.2) 

6. รอยละของผูเรียนตระหนัก รู

คุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอมในสังคมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- กิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอม 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซยีนตามวิถีสากล 

- โครงการ Service Learning Project (ม.4-6) 

- งานสัมพันธชุมชน 

      * กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

- งานกิจกรรมภายใน ภายนอก 

      * กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท 

      * กิจกรรม Big Cleaning Day 

      * กิจกรรมธนาคารขยะรีไซดเคลิ 

      * กิจกรรมรักษแมน้ําบางปะกง 

      * กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยสฯ 

80 83 86 89 92 95 



 

 

72 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบตัิรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายกิจการนักเรียน       ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

5. ส ง เส ริ ม ผู เรี ย น ให มี คุณ ธร รม

จริยธรรมตามแบบอยางนักบุญหลุยส 

มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

(สอดคลองกับ ม.2) 

7. รอยละของผูเรียนเขาใจ และ

ปฏิ บั ติ ต าม แน วท างของสิ ท ธิ

มนุษยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานวัดและประเมินผล 

- โครงการภูมิปญญาสูอาเซียนตามวิถีสากล 

- โครงการ Service Learning Project (ม.4-6) 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานสภานักเรียน 

     * กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

- งานกิจกรรมภายใน – ภายนอก 

     * กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยสฯ 

 

 

 

 

80 83 86 89 92 95 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ      ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารทั่วไป 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

6. ส งเสริมและพัฒนาใหผู เรียนมี

สุขภาพกายที่ดี และมีความสุข 

(สอดคลองกับ ม.1) 

1. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

   * กจิกรรมหุนสวยหุนดี 

   * กิจกรรมคายกลุมสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

   * กิจกรรมแขงขันสแต็ก 

   * กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน-ภายนอก 

   * กิจกรรมสงเสริมภาวะทางโภชนาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานระเบียบวินัย 

   * กิจกรรมตรวจระเบียบ 

- งานกีฬา 

   * SLC GAMES 

   * กิจกรรมกรีฑาสี  

80 82 84 86 87 88 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานระดับชั้น 

    * กิจกรรมโฮมรูม อบรมความเสี่ยงตาง ๆ 

- โครงการโรงเรียนสีขาว 

- งานสุขอนามยั 

    * กิจกรรมเด็กไทยทําได  

    * กิจกรรมควบคุมไขเลือดออก 

- โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

- โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ภายในโรงเรียน 

- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

- โครงการอบรมความรูดานโภชนาการเพ่ือ

สุขภาพ 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ      ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารทั่วไป 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

6. ส งเสริมและพัฒนาใหผู เรียนมี

สุขภาพกายที่ดี และมีความสุข 

(สอดคลองกับ ม.1) 

2. รอยละของผูเรียนมีน้ําหนักและ

ส ว น สู ง ส ม ส ว น ต า ม เก ณ ฑ

ม า ต ร ฐ า น ข อ งก ร ม อ น า มั ย 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

   * กิจกรรมหุนสวยหุนดี 

   * กิจกรรมคายกลุมสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

   * กิจกรรมแขงขันสแต็ก 

   * กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน-ภายนอก 

   * กิจกรรมสงเสริมภาวะทางโภชนาการ 

- งานกลุมสาระฯ 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ      ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารทั่วไป 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

6. ส งเสริมและพัฒนาใหผู เรียนมี

สุขภาพกายที่ดี และมีความสุข 

(สอดคลองกับ ม.1) 

3. รอยละของผูเรียนมีการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายผานตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

   * กิจกรรมหุนสวยหุนดี 

   * กิจกรรมคายกลุมสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

   * กิจกรรมแขงขันสแต็ก 

   * กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน-ภายนอก 

   * กิจกรรมสงเสริมภาวะทางโภชนาการ 

- งานกลุมสาระฯ 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ      ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารทั่วไป 

 

ยุทธศาสตร ตวัชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

6. ส งเสริมและพัฒนาใหผู เรียนมี

สุขภาพกายที่ดี และมีความสุข 

(สอดคลองกับ ม.1) 

4. รอยละของผูเรียนสามารถสราง

ผลงานจากการเขารวมกิจกรรม

ดานศลิปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 

   * งานคายกลุมสาระศิลปะ 

   * กิจกรรมรวมพลคนรักศิลป 

   * กิจกรรมแขงขันศิลปะภายใน-ภายนอก 

   * กิจกรรมดนตร-ีนาฏศิลป 

- งานกลุมสาระฯ 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัดความสาํเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ      ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารทั่วไป 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการทีร่องรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

6. ส งเสริมและพัฒนาใหผู เรียนมี

สุขภาพกายที่ดี และมีความสุข 

(สอดคลองกับ ม.1) 

5. รอยละของผูเรียนสามารถสราง

ผลงานจากการเขารวมกิจกรรม

ดานดนตรี นาฏศิลป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 

   * งานคายกลุมสาระศิลปะ 

   * กิจกรรมรวมพลคนรักศิลป 

   * กิจกรรมแขงขันศิลปะภายใน-ภายนอก 

   * กิจกรรมดนตร-ีนาฏศิลป 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานดนตรแีละการแสดง 

   * กิจกรรมวงโยธวาฑิต 

   * กิจกรรมดนตรีไทย 

   * กิจกรรมนาฏศิลป 

   * กิจกรรมดนตรีสากล 

- โครงการสงเสริมสุนทรียภาพสูสากล 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ      ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารทั่วไป 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

6. ส งเสริมและพัฒนาใหผู เรียนมี

สุขภาพกายที่ดี และมีความสุข 

(สอดคลองกับ ม.1) 

6. รอยละของผูเรียนสามารถสราง

ผลงานจากการเขารวมกิจกรรม

ดานกีฬาและนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

   * กิจกรรมหุนสวยหุนดี 

   * กิจกรรมคายกลุมสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

   * กิจกรรมแขงขัน  สแต็ก 

   * กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน-ภายนอก 

   * กิจกรรมสงเสริมภาวะทางโภชนาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานกีฬา 

    * กิจกรรมกีฬานักเรียนภายในภายนอก 

    * กิจกรรมกรีฑานักเรียนภายในภายนอก 

- งานสภานักเรียน 

    * กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธระดับมัธยม 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมกีารพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ    ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงิน 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. บริหารจัดการตามวิถีสากลและ

ตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส 

มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต” 

(สอดคลอง ม.8, 9, 11, 12) 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ

เปนระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญ

หลุยส  มา รีย  กรีญ อง เดอ มง

ฟอรต 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารบริหารฝายกิจการนักเรียน 

- งานบริหารแผนกปกครอง 

- งานบริหารแผนกกิจกรรม 

- งานประกันคุณภาพ 

  * โครงการพัฒนาระบบการทํางานมุงสู

องคกรแหงการเรียนรู  

- งานนโยบายและแผน 

- งานอภิบาล  

  * กิจกรรมวันนกับุญหลุยส 

  * กิจกรรมสมโภชนแมพระ 

  * กิจกรรมเสียงตามสายแพรธรรม 

  * กิจกรรมวันศาสนสัมพันธ 

  * กิจกรรมการแขงขันพระคัมภีร 

      



 

 

81 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - โครงการตามรอยนักบุญมงฟอรต 

- โครงการแหลงเรียนรูจิตตารณนักบุญหลุยส 

- โครงการครูทูนหัว 

- งานบุคลากร 

     * กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

- งานบริหารฝายธุรการ – การเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

82 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมกีารพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ    ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงิน 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กจิกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. บริหารจัดการตามวิถีสากลและ

ตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส 

มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต” 

(สอดคลอง ม.8, 9, 11, 12) 

2. มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน

ต า ม บ ท บ า ท ห น า ที่ อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารฝายกิจการนักเรียน 

- งานบริหารสํานัก ฯ  

     * ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

     * ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา

ผูอํานวยการ 

- งานนโยบายและแผน 

     * จัดทําแผนพัฒนา ฯ 

     * ตรวจสอบ ติดตาม แผนปฏบัิติการ

ประจําป 

- งานบริหารฝายธุรการ – การเงนิ 

 

 

 

      



 

 

83 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศกึษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมกีารพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ    ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงิน 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. บริหารจัดการตามวิถีสากลและ

ตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส 

มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต” 

(สอดคลอง ม.8, 9, 11, 12) 

3 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด

สภาพแวดลอมและการบริการที่

ส ง เส ริ ม ให ผู เ รีย น พั ฒ น า เต็ ม

ศักยภาพตามแนวทางจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ 

มงฟอรต 

 

 

 

 

 

 

 

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  * บริการคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนและครู 

และระบบ Wifi 

  * บรกิารซอมบํารุงคอมพิวเตอร ActivBoard 

  * โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

  * โครงการ Helpdesk สําหรับบุคลากรใน

โรงเรียน (โตะใหคําปรึกษา) 

  * โครงการ Learning Spaces (หองสมุด

เอนกประสงค) 

  * โครงการหองเรียนกระเปาห้ิว (iPad) ตาม

หองปฏิบัติการตาง ๆ  

  * โครงการพัฒนาเครือขาย Fiber Optic 

 

 

      



 

 

84 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมกีารพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ    ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงิน 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. บริหารจัดการตามวิถีสากลและ

ตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส 

มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต” 

(สอดคลอง ม.8, 9, 11, 12) 

4 . ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ก ารป ระกั น

คุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงครบ

ท้ัง 8 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

     * ตรวจประเมินภายใจ/ภายนอก 

- งานนโยบายและแผน  

- งานวิจัยและพัฒนา 

     * มีการติดตามภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     * มีการติดตามจากฝายการศึกษาป

การศึกษาละ 1 ครั้ง 

     * สถานศึกษาไดรับการประเมินโรงเรียน

ตามประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสู

มาตรฐานสากล 3 ป / 1 ครั้ง จากสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน 

- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย

ในชั้นเรียน 

      



 

 

85 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมกีารพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ    ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบรหิารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. บริหารจัดการความเสี่ยงภายใน

โร ง เรี ย น อย า ง เป น ระบ บ แล ะมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.  มีแผนงานบริหารจัดการความ

เสี่ยงครอบคลุมระบบงานของโรง 

เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานสวัสดิภาพ 

- งานระดับชั้น 

     * กิจกรรมโฮมรูม 

     * กิจกรรมบันทึกความดี 

     * กิจกรรมเสริมประสบการณดานความ

เสี่ยง (ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ

ปญหาทางเพศ)  

- โครงการโรงเรียนสีขาว 

- สํานักผูอํานวยการ (ตัวบุคลากร) 

     * สภาพคลอง (ฝายธุรการ-การเงิน) 

     * กลยุทธโรงเรียน (ฝายธรุการ-การเงิน) 

     * ปฏิบัติการ (ฝายวิชาการ) 

     * กฎระเบียบ (ฝายกิจการนักเรียน) 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

       * คุณภาพการศกึษา (งานประกันคุณภาพ, 

สํานักผูอํานวยการ) 

     * ทรัพยสิน (งานพัสดุครุภัณฑ) 

     * สถานที ่

- งานการเงินและบัญช ี

- งานตรวจสอบการเงนิ 

- งานจัดซื้อ 

- งานพัสดุครุภัณฑ 

- งานธนาคารโรงเรยีน 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมกีารพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ    ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงิน 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. บริหารจัดการความเสี่ยงภายใน

โร ง เรี ย น อย า ง เป น ระบ บ แล ะมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.  มีหนวยงานรับผิดชอบในการ

ควบคุมความเสี่ยง กํากับ ติดตาม 

และรายงานผลการบริหารจัดการ

ความ เสี่ ย งอย างเป น ระบบ  มี

ประสิทธิภาพอยางนอยเดือนละ 1 

ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

- งานสวัสดิภาพ 

   * สภาพคลอง (ฝายธุรการ-การเงิน) 

   * กลยุทธโรงเรียน (ฝายธุรการ-การเงิน) 

   * ปฏิบัติการ (ฝายวิชาการ) 

   * กฎระเบียบ (ฝายกิจการนักเรียน) 

   * คุณภาพการศึกษา (งานประกันคุณภาพ, 

สํานักผูอํานวยการ) 

   * ทรัพยสิน (งานพัสดุครุภัณฑ) 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  2. โรงเรียนมกีารพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศกึษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส กรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ    ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงิน 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. “SLC ในศตวรรษที่ 21” 1. รอยละของศิษยเกา ผูปกครอง

และผู ท่ี เ ก่ี ยวข อ งพึ งพอ ใจต อ

ภ าพ ลั กษ ณ แ ละชื่ อ เสี ย งข อ ง

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมประเมินความพึงพอใจฝายกิจการ

นักเรียน 

- งานวิจัยและพัฒนา 

     * แบบสํารวจความพึงพอใจ 

- งานบริหารฝายธุรการ – การเงนิ 

- งานประชาสัมพันธ 

     * จัดทําเว็บไซตโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ 

     * การจัดทําวารสารของโรงเรียน 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  3. โรงเรียนมกีารพัฒนามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ, ฝายบริหารท่ัวไป    ผูรบัผิดชอบรวม :  ฝายกิจการนักเรียน, สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการ

เรยีนรูสูวิถีสากล และตามจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มง

ฟอรต (สอดคลอง ม.13) 

1. สถานศึกษามีการสราง สงเสริม 

สนับสนุน ใหเปนสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

  * กิจกรรมฐานการเรียนรูตามรอยพอหลวง 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานหองสมุด 

- โครงการโรงเรียนแสนดี 

   * กิจกรรมสอนโรงเรียนที่ดอยโอกาส 

 (กีฬา , ภาษาอังกฤษ , ดนตรี) 

- โครงการสงเสริมความรูสูชุมชน 

   * กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

   * กิจกรรมสอนภูมิปญญา 

- งานอาคารสถานที่ 

  * กิจกรรมสวนและตกแตงปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในโรงเรียน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

       * กิจกรรมบํารุงรักษา  สวนนก / อุทยาน  

การศึกษา 

     * กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน 

- โครงการปายอัจฉริยะ 3 ภาษา 

- โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ภายในโรงเรียน 

- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  3. โรงเรียนมกีารพัฒนามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ, ฝายบริหารท่ัวไป    ผูรบัผิดชอบรวม :  ฝายกิจการนักเรียน, สํานักผูอํานวยการ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการ

เรยีนรูสูวิถีสากล และตามจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มง

ฟอรต (สอดคลอง ม.13) 

2. สถานศึกษามีการสราง สงเสริม 

สนั บ สนุ น  ให ส ถ าน ศึ กษ า จั ด

บรรยากาศและสภาพแวดลอม 

พัฒนาสูวิถีสากล และตามจิตตา

รมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง 

เดอ มงฟอรต 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

* กิจกรรมฐานการเรียนรูตามรอยพอหลวง 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานหองสมุด 

- งานสาธารณูปโภค 

* กิจกรรมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

* กิจกรรมประหยัดพลังงาน 

* กิจกรรมน้ําดื่มปลอดภัย 

* กิจกรรมสดุยอดสวม 

* กิจกรรมเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศอาคารสิรินธร 

- โครงการปรับปรุงโทรศัพทภายในโรงเรียน 

- โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ภายในโรงเรียน 

- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  4. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานอัตลักษณ เอกลกัษณ ของสถานศึกษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน   ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ, สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สถานศึกษา สงเสริมและพัฒนา 

อัตลักษณ เอกลักษณ ของ

สถานศกึษาสูวิถีสากล และเนนตาม

จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญ

อง เดอ มงฟอรต 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม ที่สงเสริมผูเรียนเปนไป

ตาม อัตลั กษณ  ท่ี สถานศึ กษ า

กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานหลักสูตร 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานนิเทศ 

- งานสภานักเรียน 

    * เวทีศักยภาพ 

- งานระดับชั้น 

    * กิจกรรมโฮมรูม 

- งานกีฬา 

    * กิจกรรมกรีฑาสี 

- งานสัมพันธชุมชน 

   * กิจกรรมเซนตหลุยสสัมพันธ 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  4. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานอัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน   ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ, สํานักผูอํานวยการ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาอัต

ลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสู

วิถีสากล และเนนตามจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มง

ฟอรต 

2. รอยละของผู เรียนที่ เป น ไป

ตามอัตลักษณที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ 

- งานหลักสูตรการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานนิเทศ 

- งานสภานักเรียน 

      * เวทีศักยภาพ 

- งานระดับชั้น 

      * กิจกรรมโฮมรูม 

- งานกีฬา 

      * กิจกรรมกรีฑาสี 

- งานสัมพันธชุมชน 

      * กิจกรรมเซนตหลุยสสัมพันธ 

80 82 84 86 88 90 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  4. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานอัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน   ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ, สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาอัต

ลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสู

วิถีสากล และเนนตามจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มง

ฟอรต 

3. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม ที่สงเสริมผูเรียนเปนไป

ตามเอกลักษณ  ที่ สถานศึกษา

กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ 

- งานหลักสูตรการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานนิเทศ 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานสภานักเรียน 

     * เวทีศักยภาพ 

- งานระดับชัน้ 

     * กิจกรรมโฮมรูม 

- งานกีฬา 

     * กิจกรรมกรีฑาสี 

      



 

 

95 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานสัมพันธชุมชน 

    * กิจกรรมเซนตหลุยสสัมพันธ 

- งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

96 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  4. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานอัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน   ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงิน, สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. สถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาอัต

ลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสู

วิถีสากล และเนนตามจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มง

ฟอรต 

4 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า เป น ไป ต า ม

เอกลักษณที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ 

- งานหลักสูตร 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานนิเทศ 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานสภานักเรียน 

      * เวทีศักยภาพ 

- งานระดับชั้น 

     * กิจกรรมโฮมรูม 

- งานกีฬา 

     * กิจกรรมกรีฑาสี 

      



 

 

97 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานสัมพันธชุมชน 

    * กิจกรรมเซนตหลุยสสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

98 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  5. สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานดานมาตรการสงเสริมสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, สํานักผูอํานวยการ  ผูรบัผิดชอบรวม :  ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. โรงเรียนสงเสริม ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาสูวิถีสากล และเนนจิตตา

รมณนักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ 

มงฟอรต 

 

1. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่

ส ง เส ริ ม  ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

การศึกษาสูวิถีสากล และเนนจิต

ตารมณนักบุญหลุยสมารีย กรีญอง 

เดอ มงฟอรต  และบรรลุ ต าม

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง แ ผ น ง า น 

โครงการ  

 

 

 

 

 

 

- งานหลกัสูตรการเรียนการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- โครงการโรงเรียนแสนด ี

    * กิจกรรมสอนโรงเรียนท่ีดอยโอกาส 

      (กีฬา , ภาษาอังกฤษ , ดนตร)ี 

- โครงการสงเสริมความรูสูชุมชน 

    * กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

    * กิจกรรมสอนภูมิปญญา 

- โครงการเปดประตสููอาเซียน 

- งานอภิบาล 

     * สถาปนานักบุญหลุยส (ธุดงค / ละคร

นักบุญหลุยส) 

     * หลักสูตรนักบุญ (วิชาการ) 

      



 

 

99 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

       * หลักสูตรนักบุญ (วิชาการ) 

     * กิจกรรมเสียงตามสาย / แพรธรรม 

     * กิจกรรมเพ่ือนมงฟอรต 

     * กิจกรรมสัมผัสชีวิต 

     * กิจกรรมการแขงขันพระคัมภีร 

     * กิจกรรมศาสนสัมพันธ 

- โครงการตามรอยนักบุญมงฟอรต 

- โครงการแหลงเรียนรูจิตตารมณนักบุญหลุยส 

- โครงการครูทูนหัว 

- งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

100 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  5. สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานดานมาตรการสงเสริมสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, สํานกัผูอํานวยการ  ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงิน 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. โรงเรียนสงเสริม ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาสูวิถีสากล และเนนจิตตา

รมณนักบุญหลุยสมารีย กรีญอง เดอ 

มงฟอรต 

 

2. รอยละของผูเขารวมแผนงาน 

โค รงก าร  กิ จ กรรม ที่ ส ง เส ริ ม 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูวิถี

สากล และเนนจิตตารมณนักบุญ

หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

มีความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

- งานหลักสูตรการเรยีนการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- โครงการโรงเรียนแสนด ี

    * กิจกรรมสอนโรงเรียนท่ีดอยโอกาส 

      (กีฬา , ภาษาอังกฤษ , ดนตร)ี 

- โครงการสงเสริมความรูสูชุมชน 

    * กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

    * กิจกรรมสอนภูมิปญญา 

- โครงการเปดประตูสูอาเซี่ยน 

- งานวิจัยและพัฒนา 

     * แบบประเมินความพึงพอใจ 

- งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน 

 

80 81 82 83 84 85 



 

 

101 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  2. สงเสริมและพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  6. โรงเรียนมกีารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถี

สากล และตามจิตตารมณนักบุญ

หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

(สอดคลอง กับ ม.10) 

 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่

เหมาะสม สอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน ชุมชน และ

บูรณาการการสอนรูปแบบตาง ๆ  

เชน  STEM (Science, 

Technology, Engineering, 

Mathematics) Caree 

Education และตามจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ 

มงฟอรต 

 

 

 

- งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ 

 

      



 

 

102 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  2. สงเสริมและพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  6. โรงเรียนมกีารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถี

สากล และตามจิตตารมณ นักบุญ

หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

(สอดคลอง กับ ม.10) 

 

2. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริม

ใหผูเรียนสรางสรรค คนควา และมี

ผ ล ง า น  น วั ต ก ร ร ม  ก า ร ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ อยางมี

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

- งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

103 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  2. สงเสริมและพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวถิีสากล และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  6. โรงเรียนมกีารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถี

สากล และตามจิตตารมณนักบุญ

หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

(สอดคลอง กับ ม.10) 

 

3. มีหลักสูตรสถานศกึษาท่ีสงเสริม

ทักษะการใชภาษาตางประเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ เชน EIP , 

MLP  

 

 

 

 

 

- งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานนิเทศ 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

104 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  2. สงเสริมและพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  6. โรงเรียนมกีารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  - 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถี

สากล และตามจิตตารมณ นักบุญ

หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

(สอดคลอง กับ ม.10) 

 

4. รอยละของครูไดรับการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนํา

ผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู

อยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

 

- งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 82 84 86 88 90 



 

 

105 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ     ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย

สูวิถีสากลและตามจิตตารมณนักบุญ

หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  

 

1. มีการสรรหา คัดเลือก บุคลากร

อยางเปนระบบสูวิถีสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานบุคลากร 

     * อัตรากําลังรบัเขา-ออก 

- งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ     ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย

สูวิถีสากลและตามจิตตารมณนักบุญ

หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  

 

2.  มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปน

ระบบสูวิถีสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานบริหารฝายกิจการนักเรียน 

    * กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

    * กิจกรรมประชุมฝาย 

    * กิจกรรมสัมมนาฝายประจําป 

- งานบุคลากร 

     * พัฒนาบุคลากร 

- งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน 

     * กิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ

ประจําวัน 

 

      



 

 

107 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ     ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย

สูวิถีสากลและตามจิตตารมณนักบุญ

หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  

 

3.  มีการประเมินบุคลากรอยาง

เปนระบบสูวิถีสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานบริหารแผนกกิจกรรม 

    * กิจกรรมประเมินบุคลาการ 

- งานบริหารแผนกปกครอง 

    * กิจกรรมประเมินบุคลาการ 

- งานบุคลากร 

    * งานประเมินบุคลากร 

- งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ     ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย

สูวิถีสากลและตามจิตตารมณนักบุญ

หลุยสมารีย กรีญอง เดอ    มงฟอรต  

 

4.  มีการสงเสริมขวัญ กําลังใจ 

สงออกอยางเปนระบบสูวิถีสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานบริหารฝายกิจการนักเรียน 

* กิจกรรมสังสรรคบุคลากรในฝาย 

* กิจกรรมมอบของขวัญและใหรางวัลบุคลากร

ในฝาย 

- งานบุคลากร 

* ขวัญกําลังใจบุคลากร (ปวย / ตาย / แตงงาน) 

- งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน 

- งานสุขอนามัย 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร 

- โครงการอบรมความรูดานโภชนาการเพ่ือ

สุขภาพ 

      



 

 

109 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ     ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรบัการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย

สูวิถีสากลและตามจิตตารมณนักบุญ

หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  

 

5.  รอยละของบุคลากรที่รู เขาใจ

และนําแนวทางจิตตารมณนักบุญ

หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  

ไปประยกุตสูการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานวิจัยและพัฒนา 

     * เครื่องมือตรวจสอบ 

- งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

85 87 89 91 93 95 



 

 

110 

วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัตริายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรยีนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ     ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย

สูวิถีสากลและตามจิตตารมณนักบุญ

หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  

 

6.  รอยละของครูผูสอนที่สามารถ

ใชภ าษาอังกฤษ เปนสื่ อ ในการ

จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน อย า ง มี

ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต าม ม าต รฐาน 

Cambridge English Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ 

- งานบุคลากร 

     * โครงการพัฒนาและทดสอบ

ภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

20 25 30 35 38 40 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ     ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย

สูวิถีสากลและตามจิตตารมณนักบุญ

หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  

 

7 .  ร อย ละของบุ คลาก รท าง

การศึกษาท่ีสามารถประยุกตใช

ภ าษ าอั งก ฤ ษ เป น สื่ อ ใน ก า ร

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตา

มาตรฐาน  Cambridge English 

Test 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ 

- งานบุคลากร 

     * โครงการพัฒนาและทดสอบ

ภาษาอังกฤษครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

- งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน 

 

 

 

 

 

5 7 9 11 13 15 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ     ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย

สูวิถีสากลและตามจิตตารมณนักบุญ

หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  

 

8.  รอยละของผูบริหาร/คณะผู

รวมบริหารที่สามารถประยุกตใช

ภ าษ าอั งก ฤ ษ เป น สื่ อ ใน ก า ร

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

ต า ม ม า ต ร ฐ า น  Cambridge 

English Test 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ 

- งานบุคลากร 

     * โครงการพัฒนาและทดสอบ

ภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

20 25 30 35 38 40 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลยุส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักผูอํานวยการ     ผูรับผิดชอบรวม :  ฝายวิชาการ, ฝายกิจการนักเรียน, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายธุรการ-การเงนิ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย

สูวิถีสากลและตามจิตตารมณนักบุญ

หลุยสมารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  

 

9.  รอยละของบุคลากรพัฒนา

ตนเอง / ศึกษาตอระดับปริญญา

โ ท ข้ึ น ไ ป ทั้ ง ใ น แ ล ะ / ห รื อ

ตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานศูนยภาษาตางประเทศ 

- งานบุคลากร 

     * พัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอ 

- งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน 

 

 

 

 

 

 

2 2 2 2 2 2 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษท่ี 

21”  (สอดคลอง ม.7)  

 

1. รอยละของครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผล และตามแนวทาง

จิตตารมณนัก บุญหลุยส  มารีย 

กรีญอง เดอ มงฟอรต (7.1-7.9) 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานนิเทศการสอน 

- งานกลุมสาระฯ 

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

     *  โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

     * โครงการ Helpdesk สําหรับบุคลากรใน

โรงเรียน (โตะใหคําปรึกษา)  

     * โครงการ Learning Spaces (หองสมุด

เอนกประสงค) 

     * โครงการหองเรียนกระเปาหิ้ว (iPad) 

ตามหองปฏิบัติการตาง ๆ  

     * โครงการพัฒนาเครือขาย Fiber Optic 

80 82 84 86 88 90 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  - งานวิจัยและพัฒนา 

     * โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทํา

วิจัยในชั้นเรียน 

- งานอภิบาล 

     * โครงการตามรอยนักบุญมงฟอรต 

     * โครงการวันศาสนสัมพันธ 

     * โครงการแหลงเรียนรูจิตตารมณนักบุญ

หลุยส 

     * โครงการครูทูนหัว 

- งานบุคลากร (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)  

     * โครงการพัฒนาและทดสอบ

ภาษาอังกฤษครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

- งานประกันคุณภาพ 

      * โครงการพัฒนาระบบการทํางานมุงสู

องคกรแหงการเรียนรู 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษที่ 

21”  (สอดคลอง ม.7)  

 

2.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา

ใหผูเรียนคิดอยางเปนระบบ คิด

สรางสรรค  นวัตกรรม คิดนอก

กรอบ ตัดสินใจ แกปญหาไดอยาง

มีสติสมเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระการเรยีนรู ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 82 84 86 88 90 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษที่ 

21”  (สอดคลอง ม.7)  

 

3.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา

ใหผูเรียนมีความมั่นใจ และกลา

แสดงออกอยางสรางสรรคตาม

ศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระการเรยีนรู ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 82 84 86 88 90 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรญีอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษที่ 

21”  (สอดคลอง ม.7)  

 

4.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา

ใหผูเรียนมีทักษะ กระบวนการทาง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ค ณิ ต ศ า ส ต ร 

วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 82 84 86 88 90 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษที่ 

21”  (สอดคลอง ม.7)  

 

5.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา

ใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 87 89 91 93 95 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษที่ 

21”  (สอดคลอง ม.7)  

 

6.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา

ให ผู เรี ย น มี ทั ก ษ ะสั ง ค ม ข าม

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 82 84 86 88 90 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษที่ 

21”  (สอดคลอง ม.7)  

 

7.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา

ให ผู เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ชี วิ ต เพื่ อ

ความสําเร็จในอาชีพ (Life Skills 

for Vocational)  หนา  47  การ

เรียนรูในศตวรรษที่  21  ภ.เลโอ  

วิศษิฐ 

 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 82 84 86 88 90 
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วิเคราะห พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จไปสูการปฎิบัติรายป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

พันธกิจขอท่ี  3.  พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณนักบุญหลยุส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

เปาหมายขอที่  7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายวิชาการ       ผูรับผิดชอบรวม :  สํานักผูอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการที่รองรับการดําเนินการ 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษที่ 

21”  (สอดคลอง ม.7)  

 

8.  รอยละของครูสงเสริม พัฒนา

ให ผู เรี ยน มี คว ามยุ ติ ธ รรม   มี

สันติภาพ  เคารพศักดิ์ศรีความเปน

ม นุ ษ ย  แ ล ะมี ธ รรม สิ ท ธิ ต าม

แบบอย างนักบุญหลุยส  มารีย 

กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 

 

 

 

 

 

- งานนิเทศการสอน 

- งานบริหารฝายวิชาการ 

- งานกลุมสาระฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 82 84 86 88 90 



สวนท่ี 3 
การนําเปาหมายและยุทธศาสตรของโรงเรยีนสูการปฏิบัติ 

 
3.1 ฝายวิชาการ 
 วิสัยทศัน 
 ฝายวิชาการ โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศทางดาน
วิชาการ สูวิถีสากล มุงพัฒนาครูเพื่อสงเสริมศักยภาพผูเรียน เนนผูเรียนใหมีความสามารถดานภาษาและ
เทคโนโลยี และดําเนินตามจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 พันธกิจ 
 1. สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาความเปนเลิศดานวิชาการสูวิถีสากล 
 2. สงเสริมและพัฒนาครใูหเปนครูมืออาชีพ และมีทักษะดานภาษาและเทคโนโลยี 
 3. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและเทคโนโลยี ตลอดทั้งดําเนินตามจิตตารมณ      
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 4. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุงสูวิถีสากล 
 เปาหมาย 
 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผูเรียนครบทุกมิติ เนนความเปนเลิศดานวิชาการ 
 2. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาสูวิถีสากล  
 3. พัฒนาครูใหเปนครมูอือาชีพและมีทักษะดานภาษาและเทคโนโลยี 
 4. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางดานภาษาและเทคโนโลยีสูมาตรฐานสากล 
 5. สงเสริมบุคลกรครแูละนักเรียนใหดําเนินรอยตามวิถีชีวิตตามรอยนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ   
มงฟอรต 
 

3.2  ฝายกิจการนักเรียน 
  วิสัยทัศน 
  ฝายกิจการนักเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนานักเรียนในทุกมิติ มีความคิดสรางสรรค     
รูคุณคาในการใชและอนุรักษสิ่งแวดลอม สูวิถีสากล ตามจิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ      
มงฟอรต 
  พันธกิจ 

1. ฝายกิจการนักเรยีน สงเสริม มุงเนนใหนักเรียนพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามจิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง 
เดอ มงฟอรต 

2. ฝายกิจการนักเรียน สงเสริม มุงเนนใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถในการรวมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ประเพณีทองถ่ิน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียนตามจิตตารมณของนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

3. ฝายกิจการนักเรียน สงเสริม มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะชีวิต กลาคดิ กลาแสดงออกอยางถูกตอง มี
ทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามจิตตารมณของนักบุญ
หลยุส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
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4. ฝายกิจการนักเรียน สงเสริม มุงเนนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานดนตรี ศิลปะ กีฬาและ
เทคโนโลยีใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ตามจิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต 

5. ฝายกิจการนักเรียน สงเสริม มุงเนนใหเกิดความรวมมือกับผูปกครอง ศิษยเกา หนวยงาน องคกร 
และชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียน ตามจิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
  เปาหมาย 

1. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกมิติ และพัฒนาตนเองสูวิถีสากล ตามจิตตารมณของ      
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

2. ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรกัษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ประเพณีทองถ่ิน สูวิถีสากล ตาม   
จิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

3. ผูเรียนมีทักษะในการใชช ีวิต การทํางานรวมกันเปนทีม ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สู
วิถีสากล ตามจิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

4. ผูเรียนมีทักษะและไดรับการพัฒนาในดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยี มีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี สูวิถีสากล ตามจิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

5. ฝายกิจการนักเรียนสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชน และ
หนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาโรงเรียนสูวิถีสากล ตามจิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีย 
กรีญอง เดอ    มงฟอรต 
 

3.3  สํานักผูอํานวยการ 
วิสัยทัศน   
สํานักผูอํานวยการ  มุงการพัฒนาบุคลากรและการใหบริการภายใตแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

สูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
พันธกิจ 
1. สงเสริมและพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร และการใหบริการของสํานักผูอํานวยการ ตาม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
2. สงเสริมและพัฒนาการบริหารบุคลากรของสํานักผูอํานวยการ ใหเปนระบบสูวิถีสากล และเนน

ตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมาย 
1. สํานักผูอํานวยการ มีการบริหารงานที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับภายใตแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล  และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

2. สํานักผูอํานวยการ มีการพัฒนาบุคลากร  จัดหาอุปกรณสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน การจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบ  ตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย   กรีญอง 

เดอ มงฟอรต 

3. สํานักผูอํานวยการ มีการบริหารบุคลากรในฝายเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
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3.4 ฝายธุรการ-การเงิน 
วิสัยทัศน   

ฝายธุรการ–การเงิน  มุงพัฒนาการใหบริการสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย 
กรีญอง เดอ มงฟอรต 

พันธกิจ 
1. สงเสริมและพัฒนาดานการใหบริการของฝายธุรการ–การเงนิ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู

วิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
2. สงเสริมและพัฒนาการบริหารบุคลากรของฝายธุรการ–การเงิน ใหเปนระบบสูวิถีสากล และเนน

ตามจิตตารมณนกับุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
เปาหมาย 
1. ฝายธุรการ–การเงิน มีการใหบริการเปนไปตามมาตรฐานคณุภาพการศึกษาสูวิถีสากล  และเนน

ตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

2. ฝายธุรการ–การเงิน มีการบริหารจัดการเปนระบบ  และตามแนวทางจิตตารมณนักบุญหลุยส  

มารีย   กรีญอง เดอ มงฟอรต 

3. ฝายธุรการ–การเงิน มีการบริหารบุคลากรในฝายเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณ

นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 

3.5 ฝายบริหารทั่วไป 
 วิสัยทัศน 
 ฝายบริหารทั่วไป โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มุงพัฒนาคุณภาพการบริการสูวิถีสากล  และเนน
ตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต  ความเปนเลิศในการใหบริการภายใตสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ครบครัน ระบบการทํางานชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได 

พันธกิจ 
 1. สงเสริมและพัฒนาการจัดการบริการดานอาคารสถานที่  สาธารณูปโภค  โภชนาการ  และ
สุขอนามัยของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสูวิถีสากล และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย
กรีญอง เดอ   มงฟอรต 
 2. สงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตาม จิตตารมณ
นักบุญหลุยส  มารยี กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 3. สงเสริมและพัฒนา ทรัพยากรมนุษยของฝายบริหารทั่วไปเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตา
รมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 เปาหมาย 

1. ฝายบริหารทั่วไปมีการพัฒนามาตรฐานดานผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี  
2. ฝายบริหารทั่วไปมีการพัฒนามาตรฐานดานการสราง สงเสริม สนับสุนน ใหเปนสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู 
3. ฝายบริหารทั่วไปมีการพัฒนามาตรฐานดานการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหเปนสถานศึกษาจัด

สภาพแวดลอมเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารยี กรีญอง เดอ มงฟอรต 
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4. ฝายบริหารทั่วไปมีการพัฒนามาตรฐานดานบุคลากรเปนระบบสูวิถีสากลและเนนตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 

3.6 ฝายปฐมวัย  วิสัยทัศน 
 ฝายปฐมวัย โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มุงพัฒนาเด็กดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 
ตามศักยภาพของแตละบุคคล  มีสุขอนามัยที่สมบูรณ แข็งแรง ตามวัย  มีสุขภาพจิตที่ดี   มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปลูกฝงคานิยม และจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม มีทักษะในการคิด
ร ิเริ ่มสร างสรรค ตามจ ินตนาการ แก ป ญ หา ม ีเจตคต ิที ่ด ีในการใช เทคโน โลย ีที ่ท ันสม ัย   และ
ภาษาตางประเทศ  มีความรูพื้นฐานในดานดนตรี วายน้ํา สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 พันธกิจ 
 1. สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย    
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย 
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนใหเปนระบบสูวิถีสากล  และเนนจิตตารมณนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 เปาหมาย 
 1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานคณุภาพผูเรียนครบทุกมิติสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 2. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศึกษาสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณนักบุญหลุยส 
มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 3. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากลและเนนจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 4. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานดานอัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษาสูวิถีสากลและเนน     
จิตตารมณนักบุญหลุยส มารยี กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 5. สถานศกึษามีการพัฒนามาตรฐานดานมาตรการสงเสริมสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 6. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย 
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 7. การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
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สวนท่ี 4 
การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

 
4.1 การกาํกับ ติดตาม 

ดําเนินการกํากับติดตามตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนโดยผานการประชุมของงานแต
ละงานที่สังกัดแตละฝาย การประชุมระดับฝาย  การประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานและการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามแบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมท่ี 2 และแบบฟอรมที่ 3 
  

4.2 การประเมินผลระดับฝาย 
การประเมินผลระดับฝายจะมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปทุกเดือน และ

รวบรวมขอมูลสรุปผลการดําเนินงานแตละเดือนรายงานตอคณะกรรมการดําเนินงานในการประชุมครั้ง
สุดทายของแตละเดือน รวบรวมสรุปผลเปนรายภาคและรายปเปรียบเทียบกับเปาหมายในการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแตละปการศึกษาตามแบบฟอรมที่ 4 
 

4.3 การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
แตละฝายรวบรวมสรุปผลเปนรายภาคและรายปเปรียบเทียบกับเปาหมายในการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแตละปการศกึษาและเมื่อครบ 3 ปการศึกษาเปรียบเทียบผลการบรรลุผล
ตามตัวชี้วัดความสําเรจ็แตละเปาหมายวาบรรลุครบถวนตามท่ีกําหนดทั้ง 3 ปการศกึษาตามแบบฟอรมท่ี 5 
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แบบฟอรมที่ 1 สรุปภาพรวมการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

 
 
 
 
 

 
 

สรุปแผนงาน ภาพรวม 
ฝาย.............................................. โรงเรียน เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

ภาคเรียนที่..........ปการศึกษา........................... 
************************************************************************** 

แผนงาน........................................................................................................................................................... 
ผูรับผิดชอบ............................................................................ ฝาย................................................................
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอที่.............ยุทธศาสตรขอที่..............เปาหมายขอที่...................... 

 ตอบสนองมาตรฐานสมศ.(รอบ 3) : เกณฑที่................................................................................................. 

 ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาของ(สพฐ.+สมศ.) มาตรฐานที.่.....................ตัวบงชี้ที่.................................. 

           ประเด็นการพิจารณา/เกณฑที่………………………………………………………………………………………………….. 

 ตอบสนองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของมูลนิธิฯ(FSG): มาตรฐานท่ี....................ตัวบงชี้ที่...................... 

           เกณฑที่……………………………………………………………………………………………….........………………………..... 

 ตอบสนองแผนยุทธศาสตรมูลนิธิ ฯ : เปาหมายหลักที่.............................เปาหมายรองที่………………………… 

 ตอบสนองอัตลักษณการศึกษามูลนิธิฯ : ตัวบงชี้ที่....................................เกณฑท่ี......................................... 

 ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล หลักขอที่...........................................รวมขอที่.................................................. 

 ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล หลักขอที่........................................รวมขอที่.......................................... 
1. สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………....................................................................................... 

2. งบประมาณ 
ตั้งไว.................................บาท จายจริง......................... บาท  คงเหลือ............................บาท 
เกินงบประมาณที่ตัง้ไว............................บาท  เนื่องจาก............................................................... 

3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………................………………… 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค 

วัตถุประสงคตามแผนงาน ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 

บรรล ุ ไมบรรล ุ
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5. สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จในแผนงาน ผลการดําเนินงาน 
สภาพความสําเร็จ 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

    
    
    

 
6. สรุปผลในภาพรวม 

ผลการดําเนนิงานเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 
  ต่ํากวามาก    ต่ํากวาเล็กนอย   เทากัน    สูงกวาเล็กนอย   สูงกวามาก  
บันทึกเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 6.2  มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ ............................................. 
6.3  ประเมินความสําเร็จในภาพรวม คดิเปนรอยละ ...................................... 
6.4  จุดเดนของโครงการ/กจิกรรมครั้งนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.5  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ครั้งตอไป 
………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
 

      ลงชื่อ................................................................      ลงชื่อ ...................................................................                   
             (.........................................................)       (.........................................................) 
                           ผูรับผดิชอบ                  หัวหนาฝาย........................................ 

 



แบบฟอรมที่ 2 การติดตามแผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ฝาย......................โรงเรียน..................... 

เดือน.............................ภาคเรียนท่ี..................ปการศึกษา.................... 

ลําดับ
ที่ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตอบสนอง การดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 
วิธีการ 
ตดิตาม

ผล 

สรุปผลการดาํเนินงาน 
งบ
ที่ตั้ง
ไว 

ใช
ไป 

คง 
เหลือ 

เปาหมาย 
ร.ร.ขอที่ 

เปาหมาย 
ฝายขอที ่

มาตรฐาน 
สมศ. 

มาตรฐาน 
สพฐ. 

มาตรฐาน 
BSG. 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ไมได 

ดําเนินการ 

ตาม 
วัตถุประสงค 

ตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

บรรล ุ
ไม 

บรรล ุ
บรรล ุ

ไม 
บรรล ุ
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แบบฟอรมที่ 3 การติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ภาคเรียนที่.........................ปการศึกษา.......................โรงเรียน.......................................... 
 

ลําดับที่ ..................... หนา..................... ชื่อแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม.................................................................................... ( ประจํา  ตอเนื่อง  ใหม) 
งบประมาณ ......................................... บาท  ผูรบัผดิชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม........................................................... ฝาย......................................................... 
 

ลําดับ
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป) 
ผูรับผิดชอบ 

ผลการติดตามการดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
กําลัง

ดําเนินการ 
ดําเนิน 
การแลว 

       
       
       
       
       
       
       

บันทึกผลการติดตาม 
คร้ังที่ 1 เดือน........ ครั้งที่ 2 เดือน........ ครั้งที่ 3 เดือน........ ครั้งที่ 4 เดือน........ 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
(..........................................................) 
หัวหนาฝาย........................................... 

................./................./................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
(..........................................................) 
หัวหนาฝาย........................................... 

................./................./................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
(..........................................................) 
หัวหนาฝาย........................................... 

................./................./................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
(..........................................................) 
หัวหนาฝาย........................................... 

................./................./................. 
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แบบฟอรมที่ 4  สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการภาพรวม เดือน..................ภาคเรียนที่................ประจาํปการศกึษา................................ 
โรงเรียน.................................................................. 

ฝาย 

จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทั้งหมด 
ดําเนินการแลว 

อยูระหวาง
ดาํเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ ที่มีการยกเลิก ที่มีการเพิ่มเติม รวม
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
รวมทั้งหมด             
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แบบฟอรมที่ 5 สรุปประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2559 – 2564   โรงเรียน.......................................... 
 

 
พันธกิจ 

 
เปาหมาย 

 
ยุทธศาสตร 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศกึษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

สรุปผลแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2559 - 2564 

ตัว
ชี้ว

ัดค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

บร
รล

ุ 

ไม
บร

รล
 ุ

ตัว
ชี้ว

ัดค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

บร
รล

ุ 

ไม
บร

รล
 ุ

ตัว
ชี้ว

ัดค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

บร
รล

ุ 

ไม
บร

รล
 ุ

ตัว
ชี้ว

ัดค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

บร
รล

ุ 

ไม
บร

รล
 ุ

ตัว
ชี้ว

ัดค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

บร
รล

ุ 

ไม
บร

รล
 ุ

ตัว
ชี้ว

ัดค
วา

มสํ
าเ

ร็จ
 

บร
รล

ุ 

ไม
บร

รล
 ุ

บรรลุ 
ไม 

บรรล ุ

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา 

คําสั่งที่  182 / 2558 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  พ.ศ.2559 - 2564 

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

 เพื่อใหการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  พ.ศ.2559 - 2564  ของโรงเรียน    
เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของ
โรงเรียน  สอดคลอง  คลอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  และบริบทอื่นๆ  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินงานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา   ปการศึกษา  2559 - 2564  
ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมบริหารโรงเรียน 

1. ภราดาอาจิณ เตงตระกูล ผูอํานวยการ 2. ภราดาสยาม แกวประสิทธิ์ ผูแทนครู 

3. นายธนเดช จิตพิทยานุภาพ ผูแทนผูปกครอง 4. นายเชาว จันทนา ผูทรงคุณวุฒิ 

5. ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ผูทรงคณุวุฒิ 6. นายเชษฐ โตะสงวนพันธ ผูทรงคุณวุฒิ 

7. ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ผูทรงคุณวุฒิ     

หนาที่รับผิดชอบ 
- ใหคําปรกึษาแกคณะกรรมการดําเนินงาน  
- สนับสนุนสงเสริมใหการดําเนนิงานมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค 
- ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน  พ.ศ. 2559  -  2564 

คณะกรรมการอํานวยการ 

1. ภราดาอาจิณ เตงตระกูล ประธานอํานวยการ 2. ภราดาศิรชิัย ผังรักษ รองประธาน 

3. ภราดาสยาม แกวประสิทธิ์ รองประธาน 4. มิสสาวิตร ี แขกเทศ กรรมการ 

5. ม.ธงชัย กิจเจริญ กรรมการ 6. มิสปยาภรณ คําเวียงจันทร กรรมการ 

7. ม.สงคราม นิคมไพบูลย กรรมการ 8. มิสรัดดาวรรณ ดีประสิทธิ์ปญญา กรรมการ 

9. 
10. 
13. 

มิสอาภรณ 
มิสพรเพ็ญ 
มิสวรรณา 

วิริยะรัมภ 
ศาลานอย 
กรัสพรหม 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

10. 
12. 
14. 

มิสสุดา 
มิสสุพัตรา 
มิสปราณี 

ดงหลง 
แกวแสนสุข 
มูลแจ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

หนาที่รับผิดชอบ 
- ใหความเห็นชอบในการดําเนนิงาน  
- ใหคําปรกึษาแกคณะกรรมการดําเนินงาน 
- กํากับดูแลความเรยีบรอยโดยทั่วไปของการดําเนินการ 
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- สนับสนุนสงเสริมใหการการเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 
คณะกรรมการบริหารสํานักผูอาํนวยการ 
1. ภราดาสยาม แกวประสิทธิ์ ประธาน 2. มิสจันทิพย เครือจันทร กรรมการ 
3. มิสสุนิภา สวัสดิวงษ กรรมการ 4. มิสสาวิตร ี แขกเทศ กรรมการ 
5. มิสรัชนก อบรม กรรมการ 6. ม.ศิริพงษ จรัสโรจนกุล กรรมการ 
7. ม.สมพบ คํามี กรรมการ 8. ม.เอ ดหีลี กรรมการ 
9. ม.ณัทกฤช ศรสีุวรรณ กรรมการ 10. ม.สกล สายสุดสวาท กรรมการ 

คณะกรรมการบริหารฝายธุรการ-การเงิน 
1. มิสปยาภรณ คําเวียงจันทร ประธาน 2. มิสสุดา ดงหลง กรรมการ 
3. มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ กรรมการ 4. มสิรสสุคนธ กุลวิทย กรรมการ 
5. มิสรจนา ดิศสังวร กรรมการ 6. ม.ธัชพงศ แยมเกษร กรรมการ 

    7.       มิสอํานวยพร          ตอรบรัมย     กรรมการ 

คณะกรรมการบริหารฝายวิชาการ 
1. ภราดาอาจิณ เตงตระกูล ประธาน 2. มิสสาวิตรี แขกเทศ กรรมการ 
3. มิสอาภรณ วิริยะรัมภ กรรมการ 4. มิสสุพัตรา แกวแสนสุข กรรมการ 
5. มิสพรเพ็ญ ศาลานอย กรรมการ 6. ม.ประสบสุข ปราชญากุล กรรมการ 
7. มิสนันทิยา คํามี กรรมการ 8. มิสชุทิมา มุยฮะสูญ กรรมการ 
9. มิสมัลลิกา พุทธเมฆ กรรมการ 10. มิสพวงทอง วงศพลับ กรรมการ 
11. มิสวีณา ศรีเจริญ กรรมการ 12. มิสจิติมา วิจิตรสมบัติ กรรมการ 
13. มิสฉันทนา ดานด ี กรรมการ 14. ม.สุเมธ พุทธเมฆ กรรมการ 
15. มิสลําเพย พวงมาลัย กรรมการ 16. ม.จิรวัฒน ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
17. ม.เวสารัช บัวเจริญ กรรมการ 18. ม.นิคม โขมะนาม กรรมการ 
19. ม.จิรพงษ พุทธรสเจริญ กรรมการ 20. มิสประกายแกว เปลื้องนชุ กรรมการ 
21. มิสนันทนา ลิ้มเจริญ กรรมการ 22. มิสเพลินตา พรมฤทธิ์ กรรมการ 
23. มิสอุทุมพร ศรีวิศาลศกัดิ์ กรรมการ 24. ม.บุญรวม ติ่งแตง กรรมการ 

คณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักเรียน 
1. ภราดาศิริชัย ผังรักษ  ประธาน 2. มิสปราณี มูลแจ กรรมการ 
3. มิสรัดดาวรรณ ดีประสิทธิ์ปญญา กรรมการ 4. มิสวัชรี เกิดทาไม กรรมการ 
5. มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ กรรมการ 6. มิสวลีลักษณ สืบตอย กรรมการ 
7. มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ กรรมการ 8. มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล กรรมการ 
9. มิสเบญจวรรณ วิทยะโอชะ กรรมการ 10. ม.นพดล ปญญาดี กรรมการ 
11. มิสจรรยา สินถาวร กรรมการ 12. ม.ศรายุทธ บัวศรี กรรมการ 
13. มิสกัลยาณี จันทรเทศ กรรมการ 14. มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส กรรมการ 
15. ม.อนันต จิตตอารียเทพ กรรมการ 16. มิสเกษรา เกิดมงคล กรรมการ 
17. ม.ไพศร คูหาพัฒนกุล กรรมการ 18. มิสโสภา ธีรจิรัญญ กรรมการ 
19. ม.นที ศรีสมัย กรรมการ 20. ม.ณัฐวุฒิ กระจางเยา กรรมการ 
21. มิสณัฐตินา รุจิพงษ กรรมการ 22. ม.พรภิรมย พิมสุวรรณประทีป กรรมการ 
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23. ม.รัฏฐา โกสิตานนท กรรมการ 24. มิสพรกมล กลกิจ กรรมการ 
25. ม.สุทธิพงษ รัตนพรชัยกุล กรรมการ     

คณะกรรมการบริหารฝายบรหิารทั่วไป 
1. ม.ธงชัย กิจเจริญ ประธาน 2. ม.สงคราม นิคมไพบูลย กรรมการ 
3. ม.จิราธิวัฒน กุลัดนาม กรรมการ 4. มิสณัฐวีณ สารพันธุ กรรมการ 
5. มิสเปรฬดา ทานานุรักษ กรรมการ 6. มิสวิภาจร ี ชาญศรสีมุทร กรรมการ 
7. มิสนพรัตน รัตนบวร กรรมการ 8. มิสสุภัทรา ชินะกรติเมธ กรรมการ 
9. มิสเปรมฤดี ศรสีุนารถ กรรมการ     

คณะกรรมการบริหารฝายปฐมวัย 
1. มิสวรรณา กรัสพรหม ประธาน 2. มิสวิมล สมศรี  กรรมการ 
3. มิสวัชร ี เกิดทาไม กรรมการ 4. มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ กรรมการ 
5. มิสวลีลักษณ สืบตอย กรรมการ 6. มิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ กรรมการ 

  7.     มิสพวงทอง         กุลวิทย              กรรมการ         8.    มิสนฤมล       รอดเงิน             กรรมการ 
หนาที่รับผิดชอบ 

- วิเคราะหขอมลูเก่ียวของในการปรับปรงุแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ.2559 - 2564 - รวมประชุมพิจารณาทบทวน  และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน  พ.ศ.2559 – 2564 - ปรับแผนพัฒนาคณุภาพของฝาย - ปรับปรุงแผนงาน  /  โครงการ  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  พ.ศ.2559 - 
2564 - สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานสงฝายประเมนิผล  

คณะอนุกรรมฝายตาง ๆ 
1.  ฝายสถานที่ 
1. ม.ธงชัย กิจเจริญ ประธาน 2. ม.สงคราม นคิมไพบูลย กรรมการ 
3. ม.จิราธิวัฒน กุลัดนาม กรรมการ 4. พนักงานฝายบริหารทั่วไป   

หนาที่รับผิดชอบ 

-  วางแผนการปฏิบัติงาน 

-  จัดสถานท่ีในการประชุม 

       -  สรุปและประเมินผลการดําเนินงานสงฝายประเมนิผล  

2.  ฝายอุปกรณ  /  เครื่องเสียง  /  บันทึกภาพ 
1. ม.สมพบ คํามี ประธาน 2. ม.ณัฐกฤช ศรีสุวรรณ กรรมการ 
3. ม.สกล สายสุดสวาท กรรมการ 4. ม.เอ                  ดีหลี     กรรมการ  

หนาที่รับผิดชอบ 
  -  วางแผนการปฏิบัติงาน 
  -  อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณใหกับทุกฝาย 

         -  จัดเตรยีมอุปกรณเครื่องเสียงอยางมีประสิทธิภาพ 
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         -  ถายภาพไวเปนหลักฐานอยางเหมาะสม 
         -  ประสานกับทุกฝายเพื่อใหการดําเนินเปนไปดวยความเรยีบรอย 
        -  สรุปและประเมินผลการดําเนินงานสงฝายประเมนิผล  

3.  ฝายรวบรวมขอมูล 
1. มิสจันทิพย เครือจันทร ประธาน 2. มิสนันทนา ลิ้มเจริญ กรรมการ 
3. มิสพรกมล กลกิจ กรรมการ 4. มิสวิภาจร ี ชาญศรีสมุทร กรรมการ 
5. มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ กรรมการ 6. มิสวาสนา ตนานนทชัย กรรมการ 

  7.     มิสพวงทอง          กุลวิทย                 กรรมการ                
หนาที่รับผิดชอบ -  รวบรวม  /  จัดพิมพขอมูลของฝายที่รับผิดชอบสงงานนโยบายและแผน - สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานสงฝายประเมนิผล 

4.  ฝายปฏิคม 
1. มิสณัฐวีณ สารพันธุ ประธาน 2. มิสกัญจนันท แกวคง กรรมการ 
3. มิสเปรมฤดี ศรสีุนารถ กรรมการ 4.     มิสสุภัทรา          ชินะกรติเมธ     กรรมการ  

หนาที่รับผิดชอบ - จัดเตรียมอาหาร  บรกิารน้ําดื่ม  และอาหารวาง - สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานสงฝายประเมนิผล 
 

 หมายเหต ุ ปฏิทินการประชุมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน  พ.ศ.2559 - 2564 

 ครั้งท่ี  1  วันเสารที่  18  กรกฎาคม  2558 

 ครั้งท่ี  2  วันเสารที่  12  กันยายน  2558 

 ครั้งท่ี  3   วันที่  3 – 5  ตุลาคม  2558   
 
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  2558 

 
(ภราดาอาจิณ  เตงตระกูล) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา 
 

 

 
 
 



ตารางที่ 1 วิเคราะหเปาหมาย  ยุทธศาสตร และฝายที่รับผิดชอบหลักและรวม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 – 2564  
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  ระดบัประถมและมัธยม 

 

ขอที ่ เปาหมาย ยุทธศาสตร 
ฝายที่รับผิดชอบเปาหมายและยุทธศาสตร 

ฝาย
วิชาการ 

ฝายกิจการ
นักเรียน 

ฝายบริหาร
ทั่วไป 

ฝายธุรการ-
การเงิน 

สํานัก
ผูอาํนวยการ 

ฝาย
ปฐมวัย 

1 โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐาน
ดานคุณภาพผูเรียนครบทุกมิติสู
วิถีสากลและเนนตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ 
มงฟอรต 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ และ
มีความสามารถคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
(สอดคลอง ม.4,5) 

      

  2 .  ส ง เส ริ ม ทั ก ษ ะ ก า ร ใช ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาตางประเทศสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
(สอดคลอง ม.5) 

      

  3. สงเสริมใหผู เรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต  (สอดคลอง ม.3) 

 *     

  4. สงเสริมใหผู เรียนมี ทักษะชีวิตและงานอาชีพ  
(สอดคลอง ม.6) 

 *     

  5. ส งเสริมผู เรียน ให มีคุณ ธรรมจริย ธรรมตาม
แบบอยางนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
(สอดคลองกับ ม.2) 

*    *  

  6. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายที่ดี และ
มีความสุข  
(สอดคลองกับ ม.1) 

 * *    
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ขอที ่ เปาหมาย ยุทธศาสตร 
ฝายที่รับผิดชอบเปาหมายและยุทธศาสตร 

ฝาย
วิชาการ 

ฝายกิจการ
นักเรียน 

ฝายบริหาร
ทั่วไป 

ฝายธุรการ-
การเงิน 

สํานัก
ผูอาํนวยการ 

ฝาย
ปฐมวัย 

2 โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐาน
ดานการจัดการศกึษาสูวถิีสากล
และเนนตามจิตตารมณนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต 

1. บริหารจัดการตามวิถีสากลและตามแนวทางจิตตา
รมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
(สอดคลอง ม.8,9,11,12) 

* * * *  * 

  2. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงเรียน
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

* * * *   

  3. “SLC ในศตวรรษที่ 21” 
 

* * * *  * 

3 โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐาน
ดานการสรางสังคมแหงการ
เรียนรูสูวิถีสากลและเนนตามจิต
ตารมณนักบุญหลุยส มารีย    
กรีญอง เดอ มงฟอรต 
 

1. โรงเรียนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูวิถีสากล 
และตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ 
มงฟอรต (สอดคลอง ม.13) 

 *   *  
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ขอที ่ เปาหมาย ยุทธศาสตร 
ฝายที่รับผิดชอบเปาหมายและยุทธศาสตร 

ฝาย
วิชาการ 

ฝายกิจการ
นักเรียน 

ฝายบริหาร
ทั่วไป 

ฝายธุรการ-
การเงิน 

สํานัก
ผูอาํนวยการ 

ฝาย
ปฐมวัย 

4 โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐาน
ดานอัตลักษณ เอกลักษณของ
สถานศึกษาสูวิถีสากลและเนน
ตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มา
รีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

1.โรงเรียน สงเสริม และพัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณ 
ของสถานศึกษาสูวิถีสากล และเนนตามจิตตารมณ
นักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มงฟอรต 

  * * *  

5 โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐาน
ดานมาตรการสงเสริมสูวิถีสากล
และเนนตามจิตตารมณนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มง
ฟอรต 

1. โรงเรียนสงเสริม ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูวิถี
สากล และเนนจิตตารมณนักบุญหลุยสมารีย กรีญอง 
เดอ มงฟอรต 

  * *   

6 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสูวิถีสากลและเนน
ตามจิตตารมณนักบุญหลุยส มา
รีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูวิถีสากล และตาม
จิตตารมณนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
(สอดคลอง กับ ม.10) 

      

7 การบริหารทรัพยากรมนุษยของ
โรงเรียนเปนระบบสูวิถีสากลและ
เนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส 
มารีย กรีญอง เดอมงฟอรต 

1.พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนษยสูวิถีสากลและ
เนนตามจิตตารมณนักบุญหลุยส  มารีย กรีญอง     
เดอมงฟอรต 
 

* * * *   

  2. “ครูเพ่ือศิษย SLC ในศตวรรษที่ 21” 
(สอดคลอง ม.7) 

    *  

หมายเหตุ  :         =   ผูรับผิดชอบหลัก         * = ผูรับผิดชอบรวม 



สัตยาบัน 
 

 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีความมุงมั่นในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนไปตามวิสัยทัศนของ
โรงเรียน   เพื่อใหเกิดผลสําเร็จ จึงจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา     
ปการศึกษา 2559 – 2564 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รองรับ  โดยบุคคลที่เกี่ยวของมีความ
เห็นชอบรวมกันในการใชเปนแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศน  เปาหมายที่กําหนดตอไป 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผูแทนผูรับใบอนุญาต / ผูอํานวยการ / ผูจัดการ 
                           (ภราดา ดร.อาจิณ เตงตระกูล) 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผูทรงคุณวุฒิ              ลงชื่อ..............................................ผูทรงคุณวุฒิ 
      (ภราดา ดร.บัญชา  แสงหิรัญ)                                   (ภราดา ผศ.ดร.วินัย  วิริยวิทยาวงศ) 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผูทรงคุณวุฒิ              ลงชื่อ..............................................ผูทรงคุณวุฒิ 
      (นายเชษฐ    โตะสงวนทรัพย)                                        (นายเชาว   จันทนา) 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผูแทนผูปกครอง          ลงชื่อ..............................................ผูแทนครู 
      (นายธนเดช  จิตพิทยานภุาพ)                                    (ภราดาสยาม  แกวประสิทธิ์) 

 
 


