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ตารางวิเคราะหหนวยงานรับผิดชอบการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรมูลนิธิฯ พ.ศ.2559-2564 
โรงเรียน เซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

3.5 ยุทธศาสตร กลยุทธและผูรับผิดชอบ    (หลังวันที่ 5 มกราคม 2559) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต 

กลยุทธ มาตรการ  และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 
ผูกํากับ
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

1.1 พั ฒ น า
ผู เ รี ย น ใ น ก า ร
แสวงหาสัจธรรม
ของชี วิ ต (ต าม
คุ ณ ค า พ ร ะ ว ร
ส า ร ) มี วิ ริ ย ะ 
อุตสาหะ 
รับผิดชอบตอ
สังคม) อยูใน
ชุมชนการศึกษา
และชวยเหลือ 
สังคม 

1.1.1 สงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความจริงและ
ดําเนินชีวิตตามที่คนพบ จากประสบการณ/
กิจกรรม จิตใจ/ศาสนา วัฒนธรรมของสถานศึกษา
ของความไววางใจ ความยุติธรรม ความสัมพันธ 
การมีสวนรวม มีนํ้าใจ และการใหอภัย 

 ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง 
 

-สํานัก
ผูอาํนวยการ 
-กิจการ
นักเรยีน 
-วิชาการ 

-อภิบาล -สงเสริม
คุณธรรม
จรยิธรรม 
-สัมพันธ
ชุมชน 
-กลุมสาระ 
ฯ สังคม ฯ 
 

1.1.2 จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีประสบการณและ
ยอมรับสภาพใหมๆ  ของชมุชนทางการศึกษา ใน
เร่ืองความยากจน ความอยุติธรรม การละเมิด
สิทธิตาง ๆ  

 ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง 

-สํานัก
ผูอาํนวยการ 
-กิจการ
นักเรยีน 
-วิชาการ 

-อภิบาล -สงเสริม
คุณธรรม
จรยิธรรม 
-ระดับชั้น 
-สัมพันธ
ชุมชน 
-กลุมสาระ 
ฯ สังคม ฯ 
-กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 
 

1.1.3 ใหผูเรียนมสีวนในการชวยเหลือสังคม  ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง 

-สํานัก
ผูอาํนวยการ 
-กิจการ
นักเรยีน 
-วิชาการ 

-อภิบาล -สงเสริม
คุณธรรม
จรยิธรรม 
-ระดับชั้น 
-สัมพันธ
ชุมชน 
-กลุมสาระ 
ฯ สังคม ฯ 
-กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

1.2 พัฒนาผูรวม
บริหาร ครู 
บุคลากร

1.2.2 พัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคตกิารรวมมือ 
รวมงาน และเอื้ออาทรตอทุกคน 

ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง 

-สํานัก
ผูอาํนวยการ 
-กิจการ
นักเรยีน 

-บุคลากร 
 

-อภิบาล 
-สงเสรมิ
คุณธรรม
จรยิธรรม 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 
ผูกํากับ
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

ทางการศึกษา
ใหม ี
ความรู เขาใจ 
และปฏิบัติตาม
คานิยม ใน
แนวมงฟอรต 

-วิชาการ -นิเทศการ
สอน 

1.2.3 พัฒนาครู ผูบริหารทุกระดับ เปนผูชี้แนะ
และผูนํา ใหความสนใจสวนตัวในการพัฒนาเชาว
ปญญา อารมณ ศลีธรรม การเห็นคุณคาในตนเอง
และความรับผิดชอบของผูเรียน 

ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง 

-สํานัก
ผูอาํนวยการ 
-กิจการ
นักเรยีน 
-วิชาการ 

-บุคลากร -อภิบาล 
-สงเสรมิ
คุณธรรม
จรยิธรรม 
-นิเทศการ
สอน 
 

1.2.4 สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอน
แบบมีสวนรวม 
 

ฝายการศกึษา -วิชาการ -หลักสูตร
การสอน 
 

-นิเทศการ
สอน 
-กลุมสาระ 
ฯ 

1.3 จดัการศึกษา 
โดยเคารพ
ศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษยการ 

1.3.1 รับนักเรียนที่มาจากสังคมทีด่อยโอกาส ทาง
รางกาย สังคม และเศรษฐกิจจํานวนไมนอยกวา 
10 คน 

ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง 

-ธุรการ-
การเงิน 
 

-ทะเบียน
สถิต ิ

 

หลอหลอมบุคคล
และเปดโอกาส
ทางการศึกษา
สําหรับทุกคน
สงเสริมสิทธิ
บุคคลและ
มนุษยชน สิทธิ
เด็ก ความ
ยุติธรรม และ 

1.3.2 สงเสริมการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
 

ฝายการศกึษา -วิชาการ 
-กิจการ
นักเรยีน 

-หลักสูตร
การสอน 
 

-นิเทศการ
สอน 
-กลุมสาระ 
ฯ 
-กีฬา 
-ดนตรีและ
การแสดง 
 

สันต ิ 1.3.4 มีโครงการชวยเหลือชุมชนดานความ
ยุติธรรมและสันต ิ

ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง  

-กิจการ
นักเรยีน 
-สํานัก
ผูอาํนวยการ 

-สัมพันธ
ชุมชน 
 

-ระดับชั้น 
-กิจกรรม
ภายใน-
ภายนอก 
-อภิบาล 
 

 1.3.5 มีกระบวนการพัฒนาผูเรยีนทักษะทางสมอง
ซีกขวา ในการพัฒนาจินตนาการ อารมณ และมิติ
ในการสรางสรรคของตนตอชีวิต 

ฝายการศกึษา  -วิชาการ 
-กิจการ
นักเรยีน 

-หลักสูตร
การสอน 
 

-กลุมสาระ 
ฯ 
-กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 
-ดนตรีและ
การแสดง 
-กีฬา 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 
ผูกํากับ
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

 1.3.6 เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานรวมกันโดย
ผานการทําโครงงานหรือโครงการตาง ๆ 
 
 

ฝายการศกึษา -วิชาการ 
 

-หลักสูตร
การสอน 
 

-กลุมสาระ 
ฯ 
-นิเทศการ
สอน 

 1.3.7 พัฒนาทักษะเชิงวิเคราะหของผูเรียน ตอ
สื่อสารมวลชน เครอืขายทางสังคมทางเทคโนโลยี 

ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง  

-วิชาการ -หลักสูตร
การสอน 

-กลุมสาระ 
ฯ 
-นิเทศการ
สอน 
-กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

 1.3.8 สรางสภาพแวดลอมทางการศกึษาและ
โครงการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดการกับ
ความเครียดและวิกฤตสิวนตัวดวยความอดทน 

ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง 

-บริหาร
ทั่วไป 
-วิชาการ 
 

-อาคาร
สถานท่ี 
 

-กลุมสาระ 
ฯ 
-แนะแนว 
-สุขอนามัย 

 1.3.11 จัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมสทิธิมนุษยชน 
สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ 

1) ทบทวน ปรับปรงุ เพ่ิมเติม พัฒนาขอบเขต
เนื้อหาและการเรียงลําดับเนื้อหาของสาระการ
เรียนรูในหลักสตูรใหครอบคลมุสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันต ิ

2) พัฒนาครอูยางตอเน่ืองเพ่ือใหมคีวามรูและ
ทักษะดานการออกแบบหลักสูตรและจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการ เพื่อนําสูการปลูกฝงการ
เรียนรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความ
ยุติธรรม และสันตใิหนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง 

-กิจการ
นักเรยีน 
-วิชาการ 
-สํานัก
ผูอาํนวยการ 

-หลักสูตร
การสอน 
 
 

-กลุมสาระ ฯ 
-วัดและ
ประเมินผล 
-กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 
-สภา
นักเรียน 
-กีฬา 
-กิจกรรม
ภายใน- 
ภายนอก 

 
 

 3) สงเสรมิการมีสวนรวมและสรางเครือขายดาน
สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และ
สันติและโดยโรงเรียนออกไปมีสวนรวมกับ
ชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับ
โรงเรียน และจัดทําโครงการความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

   -สัมพันธ
ชุมชน 
-สงเสรมิ
คุณธรรม
จรยิธรรม 
-บุคลากร 

1.4 เสริมสราง
ผูรวมงานและ 

1.4.1สรางเครือขายในการพัฒนาการจัดการศกึษา
ในแนวมงฟอรต 

ฝายยุติธรรมฯ -ทุกฝาย -อภิบาล -บริหารฝาย
(ทุกฝาย) 

เสริมพลัง
เครือขายการ
พัฒนา
การศึกษาใน
แนวมงฟอรต 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 
ผูกํากับ
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

1.5 เคารพตอ
ชุมชนของชวีติ 

1.5.1มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีปลูกฝงผูเรยีนให
เคารพและใสใจตอชุมชนของชีวิต 

ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง  

-วิชาการ 
-สํานัก
ผูอาํนวยการ 

-หลักสูตร
การสอน 

-กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 
-อภิบาล 

 1.5.2 พฒันาวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงการเคารพ
และใสใจตอชุมชนของชีวิตและการใชทรัพยากร
ของโลกอยางย่ังยืน 

ฝายยุติธรรม
และสันติและ
บูรณภาพของ
สิ่งสราง  

-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรยีน 
-สํานัก
ผูอาํนวยการ 
 

-กลุมสาระ 
ฯ สังคม ฯ 
 

-สงเสรมิ
คุณธรรม
จรยิธรรม 
-ระดับชั้น 
-ระเบียบ
วินัย 
-อภิบาล 
 

 1.5.3 ปลูกฝงการเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืนอยางเปนระบบ  

1)  ออกแบบหลักสตูรสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ
ใหครอบคลุมการพัฒนานักเรียนใหมีความรู 
ความเขาใจ ทัศนคต ิคานิยม จิตสาํนึกและ
พฤติกรรมในการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การปลอยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดลอม รวมทั้งมีความตระหนักรูถึงปญหา
และการแกปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม  

2) จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมให
ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร ป ลู ก ฝ ง ก า ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพที่มนุษยสรางขึ้นอยางตอเนื่องทั้ง
ที่บานและโรงเรียน  

3) จัดทําแผนพัฒนาแหลงเรียนรูที่มีชีวิต พัฒนา
แหลงเรียนรูระบบนิเวศ พัฒนาสื่อการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมและสรางบรรยากาศของ
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม
โดยเปดโอกาสใหผูปกครองและนักเรียนเขา
มามีสวนรวมเสนอแนะในการพัฒนาแหลง
เรียนรูหรือพัฒนาสื่อการเรียนรู 

4)ปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอนโดยเนนการ
เรียนรูมากกวาการสอน นําศีลธรรมและ
หลักธรรมทางศาสนามาพฒันาภายในจติใจ
นักเรยีนเพ่ือลดความตองการในการบริโภคที่
เกินความจําเปนและไมเบียดเบียนความสมดุล
ของระบบนิเวศ  

 

ฝายการศกึษา -วิชาการ 
-กิจการ
นักเรยีน 
-สํานัก
ผูอาํนวยการ
-บริหาร
ทั่วไป 
 

-หลักสูตร
การสอน 
 

-สื่อการสอน 
-วัดและ
ประเมินผล 
-กลุมสาระ 
ฯ 
-กลุมสาระ 
ฯ สังคม ฯ 
-นิเทศการ
สอน 
-สัมพันธ
ชุมชน 
-สงเสรมิ
คุณธรรม
จรยิธรรม 
-กิจกรรม
ภายใน-
ภายนอก 
-เทคโนโลยี
และ
สารสนเทศ 
-อาคาร
สถานที่ 
-สาธารณูป 
โภค 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 
ผูกํากับ
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

   5) จัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ
เก่ียวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ การใช
ไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟา การใชกระดาษและ
ผลิตภัณฑ การใชสารเคมี การปลอยน้ําทิ้ง 
การทิ้งขยะ และการปลอยมลพิษอยางถูกวิธี 
ความตระหนักรูถึงปญหาและการแกปญหา
วิกฤตสิ่งแวดลอมของชุมชนและโลก เพื่อ
พัฒนานักเรียนตั้งแตเยาววัยใหเขาใจ มี
ทัศนคติ  มคีานิยม มจีิตสํานึกและพฤติกรรม
ทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6) นําระบบสื่อสารและเทคโนโลยีมาชวยผลิต
สื่อการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน ชุดการ
เรียนรูสิ่งแวดลอม เกมสิ่งแวดลอม เพลงเพ่ือ
รณรงคสิ่ งแวดลอม e-learning เกี่ย วกับ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ 

   7) ปรับการวัดและประเมินผลลพัธการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอม โดยใชเครื่องมอืวดัที่
หลากหลาย โดยเนนท่ีการวัดทัศนคติ คานยิม 
จิตสํานึกและพฤติกรรมเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของนักเรียน 

    

 1.5.4  อนุรักษสิ่งแวดลอม  
1) ออกแบบแผนผังของโรงเรียนโดยคํานึงถึง

การอนุรักษสิ่งแวดลอมและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ที่ย่ังยืน พรอมทั้งจัดบรรยากาศของโรงเรียน
ใหเปนแหลงเรยีนรูดานสิ่งแวดลอม 

2) กําหนดนโยบายและมาตรการการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  

3) จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร อ นุ รั กษ
สิ่งแวดลอม เชน โครงการลดการใชพลังงาน
และสิ่ งแวดลอม โครงการจัดการและลด
ปริมาณขยะในโรงเรียน โครงการเฝาระวัง 
ปองกัน บําบัดและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โ คร ง กา ร เ ย า วชนสั ม พั น ธ เ พื่ อ อนุ รั กษ
สิ่งแวดลอม โครงการปลูกปา โครงการใช
คารบอนต่ําฯลฯ 

 4) เพิ่มพื้นที่สี เขียวและบํา รุงรักษาอุปกรณ
ไฟฟาและอุปกรณใชน้ํา เพ่ือใหใชงานไดอยาง 

ฝายการศกึษา  -วิชาการ 
-บริหาร
ทั่วไป 
-กิจการ
นักเรยีน 
-สํานัก
ผูอาํนวยการ 

-กลุมสาระ 
ฯ 
วิทยาศาสตร 
 

-บริหารฝาย
(ทุกฝาย) 
-กลุมสาระ 
ฯ  
-อาคาร
สถานที่ 
-สาธารณูป 
โภค 
-สัมพันธ
ชุมชน 
-สภา
นักเรียน 
-กิจกรรม
ภายใน-
ภายนอก 
-นโยบาย
และแผน 
-ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 
ผูกํากับ
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

   มีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟฟา และประหยัด
น้ํา  

5) ลดวงจรการใชทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และลดการปลอยของเสียมา
ทําลายสิ่งแวดลอมโดยใชมาตรการ 
3R(Reduce Reuse Recycle) เชน ลดการใช
กระดาษ  ลดการจัดซือ้ผลิตภัณฑที่มีบรรจุ
ภัณฑพลาสติกและวัสดยุอยสลายยาก ลดการ
ใชโฟม ประหยัดไฟฟา ประหยัดน้ํา การนํา
วัสดุและบรรจุภัณฑกลับมาใชซ้ํา การรีไซเคิล 
ฯลฯ 

6) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือก  

7) จัดการมลพิษภายในโรงเรียนโดยเนน 
     การปองกันควบคูกับการแกปญหา 

    

   8) เชิญผูทรงคุณวุฒิดานสิ่งแวดลอมจาก หนวย
งายภายนอกมานิเทศงาน และประเมินการ
จัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรยีน 

  9) กําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการ
พิจารณาดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ และใหงานมาตรฐานคณุภาพ
การศึกษาเขาประเมินโรงเรียน 

    

 1.5.5 พฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
1) จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมให

ครอบคลุมการบริหารจัดการอาคารเรียน 
อาคารประกอบ โรงอาหาร สนาม บริเวณรอบ
โรงเรียน และบอบําบัดน้ําเสียใหมีมาตรฐาน 
โดยใชพระราชบัญญัติส งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรฐานสากลดาน
สิ่งแวดลอมมาเปนกรอบในการจัดทําแผน 

2) ออกแบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียนโดยเชิญผูเชี่ยวชาญหรือวิศวกรเฉพาะ
ทางมารวมศึกษา วิเคราะห จัดระบบและ
เสนอแนะเกี่ ยว กับการใช ไฟฟ า  การใช
เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต การจัดการขยะ บอ
บําบัดน้ําเสีย ฯลฯ 

3) ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
มาตรการ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการเลือก
ซื้อวัสดุครุภัณฑและผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

ฝายการศกึษา  -บริหาร
ทั่วไป 
-ธุรการ-
การเงิน 
-สํานัก
ผูอาํนวยการ 
 

-อาคาร
สถานท่ี 
 

-โภชนาการ 
-สาธารณูป 
โภค 
-สุขอนามัย 
-พัสดุ
ครุภัณฑ 
-จัดซื้อ 
-ตรวจสอบ
การเงนิ 
-ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 
ผูกํากับ
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบํา รุงรักษาอาคาร
สถานที่และพ้ืนที่สี เขียวใหสะอาด รมรื่น 
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูให
มากขึ้น 

5) เพิ่มประสิทธิภาพการบํา รุงรักษาอาคาร
สถานที่และพื้นที่สี เขียว โดยรักษาความ  
สมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมใหมี  
มาตรฐานสูงขึ้น6) เพิ่มประสิทธิภาพการ
จํ าหน ายอาหารที่ ส ะอาด  ปล อดภั ย  มี
ประโยชน และถูกสุขอนามัย 

7) เพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดน้ําทิ้งและการ
กําจัดขยะภายในโรงเรยีน 

8) ตรวจสอบคณุภาพอาหารสม่ําเสมอและ
พัฒนาโรงอาหารตามเกณฑมาตรฐานโรง
อาหารระดับประเทศและระดับสากล 

9) ตรวจสอบผลการใชไฟฟา น้ํา บอบําบดัน้ํา
เสีย และอาคารสถานท่ีใหไดมาตรฐาน 

10) โรงเรียนใหองคการที่รับรองมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมมาประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 

 

    

 1.5.6 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครอืขาย
ดานสิ่งแวดลอมโดยโรงเรยีนออกไปมีสวนรวมกับ
ชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับ
โรงเรยีน และจัดทําโครงการความรวมมือระหวาง
โรงเรยีนกับชุมชน 

ฝายการศกึษา  -กิจการ
นักเรยีน 
-วิชาการ 
-ธุรการ-
การเงิน 

-สัมพันธ
ชุมชน 
 

-สภา
นักเรียน 
-ระดับชั้น 
-กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 
-กลุมสาระ 
ฯ 
-หลักสูตร
การสอน 
-ประชา 
สัมพันธ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ใหมีมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ มาตรการ  และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรยีน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

2.1 พัฒนาผูเรียนใหมี
มาตรฐานสากล 

2.1.1 พัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

1) พัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผานการ
ประเมินระดับชาตอิยูใน
ระดับดีเปนที่ยอมรบัจาก
สถาบันนานาชาต ิ

2) สงเสรมิใหผูเรียนมี
ความสามารถ ความถนดั
เฉพาะทางเปนที่ประจักษ 
สามารถแขงขันในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

3) พัฒนาผูเรียนใหสามารถเขา
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น
จนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศใน
อัตราสูง 

4) พัฒนาผูเรียนมีผลการเรยีน
ที่สามารถถายโอนกับ
สถานศึกษาระดับตางๆ ใน
นานาชาตไิด 

ฝายการศกึษา -วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
 

-หลักสูตรการ
สอน 
 

-ระดับชั้น 
-นิเทศการสอน 
-แนะแนว 
-กลุมสาระ ฯ 
-วัดและ
ประเมินผล 
-กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

 2.1.2 พัฒนาทักษะการสื่อสาร 
1) พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะใน

การใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารตามมาตรฐานของ
มูลนิธิฯ อยูในระดับด ี

2) พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะใน
การใชภาษาไทยในการ
สื่อสารตามมาตรฐานของ
ชาตอิยูในระดับด ี

ฝายการศกึษา -วิชาการ -บริหารฝาย
วิชาการ 
 

-ศูนย
ภาษาตางประเทศ 
-ศูนยภาษาจีน 
-กลุมสาระ ฯ
ภาษาไทย 
-กลุมสาระ ฯ
ภาษาตางประเทศ 
-หองสมดุ 
-วัดและ
ประเมินผล 
-สอนเสริม 
-นิเทศการสอน 
-วัดผลและ
ประเมินผล 
-หลักสูตรการ
สอน 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรยีน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

 2.1.3 พัฒนาทักษะความคดิ 
1) สรางกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรยีนรูและจัดทําโครงงาน
ที่เสนอแนวคิดเพ่ือ
สาธารณประโยชนรวมกับ
ผูเรียนนานาชาต ิ

2) พัฒนาผูเรียนใหสามารถ
เขียนเรยีงความชั้นสูง 

ฝายการศึกษา 
 

-วิชาการ -บริหารฝาย
วิชาการ 
 

-ศูนยภาษาจีน 
-ศูนย
ภาษาตางประเทศ 
-กลุมสาระ ฯ
ภาษาไทย 
-กลุมสาระ ฯ
ภาษาตางประเทศ 
-หองสมดุ 
-วัดและ
ประเมินผล 
-สอนเสริม 

 2.1.4 พฒันาทักษะการสราง
ผลงาน 
1) ผูเรียนเลือกเรียนและฝก

วิชาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ 

2) พัฒนาผูเรียนใหมผีลงานการ
ประดิษฐ 
   สรางสรรคและออกแบบ
ผลงานเขา 

แขงขันในเวทีระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

3) พัฒนาผูเรียนใหใช
เทคโนโลยีในการเรยีนรู 
ออกแบบ สรางสรรคงาน 
สื่อสาร นําเสนอ เผยแพร
และแลกเปลี่ยนผลงานไดใน
ระดับนานาชาต ิ

ฝายการศกึษา 
 

-วิชาการ -บริหารฝาย
วิชาการ 

-นิเทศการสอน 
-กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
-กลุมสาระ ฯ 
-หลักสูตรการ
สอน 
-วัดและ
ประเมินผล 

2.2  จัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2.2.1พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
1) จัดหลักสตูรเทียบเคียงกับ

หลักสตูรมาตรฐานสากล
ไดแก หลักสูตร English 
Program  

2) จัดหลักสตูรที่สงเสรมิความ
เปนเลิศตอบสนองตอความ
ถนัดและศักยภาพตามความ
ตองการของผูเรียน 

3) โรงเรียนจัดหลักสูตรดาน
อาชีพ 

4) โรงเรียนจัดการเรยีนการ
สอนโดยใชภาษาอังกฤษเปน

ฝายการศกึษา 
 

-วิชาการ 
-บริหาร
ทั่วไป 
 

-หลักสูตรการ
สอน 
 

-นิเทศการสอน 
-หองสมดุ 
-สื่อการสอน 
-แนะแนว 
-กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
-กลุมสาระ ฯ 
-วัดและ
ประเมินผล 
-อาคารสถานท่ี 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรยีน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

สื่อในการจัดการเรียนการ
สอน 5 วิชา ไดแก 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา
และ Values Education  

5) ปรับลดเน้ือหา/เพ่ิมความ
เขมขนของเน้ือหาหรือ
กิจกรรมสูมาตรฐานสากล 
และเนื้อหากิจกรรมสูสาระ
การเรยีนรูที่สงเสริม 

 ความเปนเลิศ 
6) ลดเวลาสอน เพิ่มเวลา

เรียนรูดวยตนเองแกผูเรียน 
7) ใชหนังสอื ตําราเรยีน สือ่ที่

มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
8) จัดการเรยีนการสอนโดย

พัฒนาระบบหองเรียน
คุณภาพ (Quality 
Classroom System) 

9) ใชระบบการวัดผลประเมิน
แบบมาตรฐานสากล โดย
ประเมินจากการสอบ
ขอเขียน สอบปากเปลา สอบ
สัมภาษณและสามารถเทยีบ
โอนผลการเรียนกับ
สถานศึกษาระดับตางๆทั้งใน
และตางประเทศ 

    

 2.2.2 ยกระดับคุณภาพครู 
1) พัฒนาครผููสอนใหมี

ความรูความสามารถและ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน
วิชาการผานการประเมิน
ในระดับชาต ิ

2) พัฒนาครใูหสามารถใช
ภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร 

3) ครใูชตํารากลาง
ภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ 
5 วิชา ไดแก คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
สังคมศกึษาและ Values 

ฝายการศกึษา 
 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 
 

-บุคลากร 
 

-หลักสูตรการ
สอน 
-นิเทศการสอน 
-กลุมสาระ ฯ 
-สื่อการสอน 
-วัดและ
ประเมินผล 
-วิจัยและพัฒนา 
-ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรยีน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

Education เปนสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 

4) ครใูชสือ่อิเลก็ทรอนิกส 
(ICT) ในการ 

   จัดการเรยีนการสอน การ
วัดผลประเมินผลและการ
เผยแพรผลงานทั้งระบบ
ออนไลน (Online) และ
ออฟไลน (Offline) 

5) ครสูามารถแลกเปลี่ยน
เรยีนรูประสบการณใน
การจัดการเรยีนการสอน
กับนานาชาต ิ

6) ครใูชการวิจัย สื่อ 
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่อง 

    

 2.2.3 พัฒนาคณุภาพการวิจัย 
1) พัฒนาการทําวิจัยดาน

ตางๆ อยางตอเน่ือง 
2) ใชผลการวิจัยยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ฝายการศกึษา 
 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 

-วิจัยและพัฒนา 
 

-กลุมสาระ ฯ 

2.3 เสริมสราง
วัฒนธรรมใหผูเรียนมี
จิต 
สาธารณะในการ
บําเพ็ญประโยชนตอ
สังคมในมติติางๆ 

2.3.1 สงเสริมนักเรียนใหไป
บําเพ็ญประโยชนตอสังคมใน
ดานวิชาการ ชวยเหลอืสังคม 
การปองกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ 

ฝายการศกึษา 
 

-กิจการ
นักเรียน 
-วิชาการ 
 

-บริหารแผนก
ปกครอง 

-ระดับชั้น 
-สงเสรมิคณุธรรม
จริยธรรม 
-ระเบียบวินัย 
-สวสัดภิาพ 
-กลุมสาระ ฯ 
-กีฬา 
-ดนตรีและการ
แสดง 
-กิจกรรมภายใน-
ภายนอก 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรยีน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

2.3.2 ปลูกฝงจิตสํานึกในการ
ใชส่ืออิเลก็ทรอนิกสใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและผูอื่น 
1) จัดกิจกรรม / คาย เพ่ือปลูก
จิตสํานึกในการใชสือ่
อิเล็กทรอนิกสใหเกิดประโยชน
ตอ 
ตนเองและผูอื่น โดยไมละเมิด

สิทธิบุคคลและกฎหมาย 
2) พัฒนาหลักสูตรที่สงเสรมิให

นักเรยีนใชเทคโนโลยีในการ
สืบคนขอมูลทีถู่กตองและ
เหมาะสม 

 
 

ฝายการศกึษา 
 
 

-วิชาการ 
-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-กิจการ
นักเรียน 

-กลุมสาระ ฯ การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

-หลักสูตรการ
สอน 
-สื่อการสอน 
-เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-สงเสรมิคณุธรรม
จริยธรรม 
 

2.4 พัฒนาระบบการ
วดัประเมินผล และ
ความโดดเดนเฉพาะ 
ของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับเขาสูประชาคม
อาเซียน 

2.4.1 เตรียมความพรอมในการ
รับนักเรียนตางชาติเขามา
ศึกษาตอในโรงเรียน 
1) มีการสรางเครือขายกับ

องคกร /หนวยงานที่เปน
มาตรฐานสากลในการนํา
ผลการเรียนไปศึกษาตอ
ตางประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนที่ใช
ภาษาที่ 3 ใหผูเรยีนเกิด
ความรู ทักษะ  

3) จัดระบบการวัดและ
ประเมินผลที่สามารถเทียบ
โอนผลการเรยีนกับ
สถานศกึษาในระดับตางๆ 
ทั้งในและตางประเทศ 

ฝายการศกึษา -วิชาการ 
-ธุรการ-
การเงนิ 
 

-บริหารฝาย
วิชาการ 
 

-วัดและ
ประเมินผล 
-กลุมสาระ ฯ 
-ศูนย
ภาษาตางประเทศ 
-ศูนยภาษาจีน 
-ทะเบียนสถิต ิ

 2.4.2 พัฒนาโรงเรยีนใหมีความ
โดดเดนเฉพาะ 
1) จัดใหความรูดานกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับการศึกษา  
กฎหมายลขิสิทธ์ิ กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายสิทธิเด็ก 
พระราชบัญญัตสิงเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิตคน
พิการกฎหมายเก่ียวกับ

ฝายการศกึษา 
 
 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-ธุรการ-
การเงนิ 
-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
-บริหาร
ทั่วไป 

-ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-บริหารฝาย (ทุก
ฝาย) 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรยีน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

การเงนิและทรัพยสิน และ
อื่นๆ ที่เก่ียวของ 

2) พัฒนาโรงเรียนใหมีความ
โดดเดนเฉพาะ เปน
เอกลักษณท่ีเปนที่ยอมรบั
ของสังคม เชน การพัฒนา
หลักสูตรสูอาชีพเฉพาะ
ดาน  การสงเสริมความ
ถนัด/เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แกนักเรียน เชน โรงเรียน
สุนทรยีภาพ(ดนตรี กีฬา  
ศิลปะ) โรงเรียน
วิทยาศาสตรโรงเรยีน
พัฒนาอัจฉริยภาพ 
โรงเรียนพัฒนาผูนํา 

3) เผยแพรความโดดเดนของ
โรงเรียน 

2.5 พัฒนาสื่อ/
เทคโนโลยีเพื่อรองรับ
การเรียนรูยุค Digital 
Age 
 

2.5.3 พัฒนาครูผูสอนตํารา
กลางภาษาอังกฤษ 

ฝายการศกึษา -วิชาการ 
-สํานัก
ผูอํานวยการ 

-บุคลากร 
 
 

-ศูนย
ภาษาตางประเทศ 
-กลุมสาระ ฯ 
 

2.6 จดัการเรียนการ
สอนและ 
พัฒนาผูเรียนตามการ
เรียนรู 
แบบ BBL (Brain-
based Learning) 

2.6.1 จัดการเรียนการสอนให
ตอบสนองตอความถนัดของ
ผูเรียน 
 
 

ฝายการศกึษา -วิชาการ -หลักสูตรการ
สอน 
 

-กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
-นิเทศการสอน 
-วัดและ
ประเมินผล 
-กลุมสาระ ฯ 
 

2.6.2  จัดสภาพแวดลอมให
ผูเรียนไดพัฒนาตาม
อัจฉรยิภาพของตน 
 
 

ฝายการศกึษา -วิชาการ -หลักสูตรการ
สอน 
 

-กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
-นิเทศการสอน 
-วัดและ
ประเมินผล 
-กลุมสาระ ฯ 
-อาคารสถานท่ี 
 

2.6.3 จัดกิจกรรมสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาตามถนัดหรือ
สนใจ 
 

ฝายการศกึษา -วิชาการ -หลักสูตรการ
สอน 
 

-กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
-นิเทศการสอน 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรยีน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

 -วัดและ
ประเมินผล 
-กลุมสาระ ฯ 
-อาคารสถานท่ี 
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ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางระบบการบรหิารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนธิิฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ มาตรการ  และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธืฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 

ผูกํากับ
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

3.1 พัฒนา
ภราดาใหมี
ความ
เชี่ยวชาญใน
การบริหาร
จัดการ
การศึกษา
อยางมี
มาตรฐาน 

     

3.2 พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
โรงเรียนสู
ความเปนเลิศ 

3..2.1 พัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศโดยใช
ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑTQA 
ประกอบดวย 

1) การนําองคกร 
2) การวางแผนกลยุทธ 
3) การมุงเนนผูปกครอง ศิษยเกา และ

นักเรียน 
4) การวัด วิเคราะห และจัดการความรู 
5) การมุงเนนบุคลากร 
6) การมุงเนนกระบวนการ 
7) ผลลัพธ 

-สํานัก 
   บริหาร
มูลนิธิฯ 
-ฝาย
การศึกษา 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
 

-นโยบายและ
แผน 

-บุคลากร 
-ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-กลุมสาระ ฯ 
-วัดผลประเมินผล 
-สมัพันธชุมชน 
 

 3.2.2 พัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  

1) ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายใน
โรงเรียน 

2) วัดความรูดานภาษาอังกฤษของครูและ
นักเรียนตามมาตรฐาน CEFR((Common 
European Framework of Reference 
for Languages๗ หรือเทียบเทา 

   ฝาย
การศึกษา 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 
 

-นโยบายและ
แผน 

-บุคลากร 
-นิเทศการสอน 
-วัดและ
ประเมินผล 
-กลุมสาระ ฯ 
-ศูนย
ภาษาตางประเทศ 
-หลักสูตรการ
สอน 

3.3 พัฒนา
ระบบบริหาร
มูลนิธิฯ ให
สามารถ 
กํากับติดตาม
และพัฒนา
โรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ
อยางมี

3.3.1จัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนท่ีปรึกษา
หนวยงานของมลูนิธิฯและโรงเรียนตามความ
จําเปน 

- ทกุฝาย 
  ในมูลนิธิ 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-ธุรการ-
การเงิน 
-กิจการ
นักเรียน 
-วิชาการ 
-บริหาร
ทั่วไป 

-ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-บริหารฝาย (ทุก
ฝาย) 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธืฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 

ผูกํากับ
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

ประสิทธิภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

 

3.3.4 จัดอบรม /เผยแพร /ประชาสัมพันธ 
เก่ียวกับโครงสรางการบริหารของมูลนธิิฯ
บทบาทหนาที่ของแตละฝายตามโครงสรางการ
บริหารของมลูนิธิฯ แผนยุทธศาสตร ทิศทางการ
จัดการศกึษาในแนวมงฟอรต ผลงาน นวัตกรรม 
งานวิจัย องคความรูที่ดีเลิศ (Best Practice) 
ฯลฯ ใหแก สมาคมผูปกครอง สมาคมศษิยเกา 
ครู ผูปกครองผูเก่ียวของ และผูสนใจ 

- สํานัก
บริหาร 
  มูลนิธิฯ 
-ฝาย  
เทคโนโลยี   
สารสนเทศ 

-ธุรการ-
การเงิน 
-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-กิจการ
นักเรียน 
-วิชาการ 
-บริหาร
ทั่วไป 

-ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

-บริหารฝาย (ทุก
ฝาย) 
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ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯใหเปนระบบและมีประสทิธิภาพ 
 กลยุทธ มาตรการ  และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธืฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรยีน 

ผูกํากับ 
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

4.1 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย 

4.1.1 ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนการบริหาร
ทรพัยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 
 1)จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ใหเปนไปตามองคประกอบของหลกัการ
บริหารงานบุคคล อันประกอบดวย           
การสรรหา  การดํารงรักษา การพัฒนา 
และการใหพนจากงาน โดยตองสอดคลอง
กับวิสัยทัศน และเปาประสงคเชิงกลยุทธ
ขององคกร 

สํานักบริหาร
มูลนิธิฯ  

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-ธุรการ-
การเงนิ 
-กิจการ
นักเรียน 
-วิชาการ 
-บรหิาร
ทั่วไป 
 

-บุคลากร -บริหารฝาย
(ทุกฝาย) 

4.1.2 จดัทําแผนการพัฒนาวัฒนธรรม
องคกรใหสอดคลองกับคานยิมหลกัของ
องคกร 
 1)พัฒนาวฒันธรรมองคการที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน โดยผานการมสีวนรวม
ของผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชมุชน 
 2) จัดกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
ประกอบดวย 
  (1) ดําเนินการสือ่สารประชาสัมพันธ
วัฒนธรรมองคการ 
  (2) ดําเนินการเสริมสรางความสมัพันธ
ภายในองคการ 
  (3) พฒันาระบบการสื่อสารภายใน
องคการ 
  (4) กํากับ ตดิตาม ประเมินผลการ
ดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรภายใน
โรงเรียน 
 3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเหมาะสม
กับวัฒนธรรมองคกร 
 4) ปรับปรุงเกณฑการประเมินสมรรถนะให
เหมาะสมกับสมรรถนะบุคลากร 
 
 
 
 

สํานักบริหาร
มูลนิธิฯ 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-ธุรการ-
การเงนิ 
-กิจการ
นักเรียน 
-วิชาการ 
-บรหิาร
ทั่วไป 
 

-นโยบาย
และแผน 
 

-บริหารฝาย
(ทุกฝาย) 
-บุคลากร 
-ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธืฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรยีน 

ผูกํากับ 
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

4.2 พัฒนาระบบ
การเขาสูตําแหนง
และการพัฒนา
วิชาชีพบุคลากร 
ระดับโรงเรียน 

     

4.3 ออกแบบ
สวสัดิการที่
เหมาะสมใหกับ
บุคลากร 

4.3.1 พฒันาเครือขายความรวมมอืจาก
ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง สมาคมศษิย
เกาในการระดมทุนเพ่ือจัดกองทุนเพ่ิมเติม
ในเงินเดือน /สวัสดิการแกบุคลากร 

ฝายการเงนิ
และทรัพยสิน  

-กิจการ
นักเรียน 
-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-ธุรการ-
การเงนิ 
 

-สมัพันธ
ชุมชน 
 

-บุคลากร 
-การเงนิและ
บัญช ี
-กิจกรรม
ภายใน-
ภายนอก 
-งาน
ระดับชั้น 

 4.3.3จัดหาแนวทางชวยเหลือครู ผูปกครอง
ที่ประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ 

1) จัดอบรมใหความรูแกผูปกครอง
เก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจ / การ
วางแผนชีวิตแกครอบครัวและบุตร
หลานในอนาคต 

2) ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ประสบ
ภาวะทางเศรษฐกิจในครอบครัวโดย
พิจารณาเปนรายกรณี 

    3) จัดทําแผนการบรหิารความเสี่ยง 

สํานักบริหาร
มูลนิธิฯ 

-ธุรการ-
การเงนิ 
-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
-บรหิาร
ทั่วไป 

-บริหารฝาย
กิจการ
นักเรยีน 
 
 

-บริหารฝาย
(ทุกฝาย) 
-สมัพันธ
ชุมชน 
-บุคลากร 
-ระดับชั้น 
-การเงนิและ
บัญช ี
 

 4.3.4พัฒนาคณุภาพการใชชีวิตของครูให
เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานัก 
บริหารมูลนิธิ
ฯ 
 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-ธุรการ-
การเงนิ 
-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
-บรหิาร
ทั่วไป 

-บุคลากร -บริหารฝาย
(ทุกฝาย) 
-อภิบาล 

 4.3.5ใหความรูการบรหิารการเงิน การออม
แกบุคลากร 

สํานัก 
บริหารมูลนิธิ
ฯ 
 

-ธุรการ-
การเงนิ 
-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 

-ธนาคาร
โรงเรียน 
 

-บริหารฝาย
(ทุกฝาย) 
-อภิบาล 
-บุคลากร 
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กลยุทธ มาตรการ 
มูลนิธืฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรยีน 

ผูกํากับ 
ติดตาม 

ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

-บรหิาร
ทั่วไป 
 

4.4  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาทางวชิาชีพ 

4.4.3 นําผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิฯ และ
ระดับชาติไปเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครผููสอน 

สํานักบริหาร
มูลนิธิฯ 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-ธุรการ-
การเงนิ 
-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
-บรหิาร
ทั่วไป 

-บุคลากร 
 

-บริหารฝาย 
(ทุกฝาย) 
-นิเทศการ
สอน 
-วัดและ
ประเมินผล 
-กลุมสาระ ฯ 

 

4.5 จดัทําแผนการ
บริหารความเสี่ยง
ของทรัพยากร
มนุษย 

4.5.1 สรางระบบรองรับอัตราการเขาออก
ของบุคลากร 
 

สํานักบริหาร
มูลนิธ ิ

-สํานัก
ผูอํานวยการ 

-บุคลากร  
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ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือตางๆ กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อยกระดับการพฒันาคณุภาพการศึกษา 

 กลยุทธ มาตรการ  และผูรับผิดชอบ  

กลยุทธ มาตรการ 

มูลนืธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

5.1 เสริมสราง
ขีดความ 
สามารถการ
แลกเปลี่ยนองค
ความรูทาง
การศกึษา
ระหวางโรงเรียน
ในเครือฯ โดย
ผานเครือขาย
สารสนเทศ 

     

5.2 ขยาย
เครือขายความ
รวมมือระหวาง
โรงเรียนกับ
องคกร/
หนวยงาน 
ตาง ๆ 

5.2.1 สงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาคณุภาพการศึกษาและการ
สรางสังคมแหงการเรยีนรูของ
สถานศกึษาโดยเปดโอกาสให
ผูปกครอง ศษิยเกาที่มีความรู
ความสามารถเขามามสีวนรวมในการ
พัฒนาเครือขายเพ่ือสรางสังคมแหง
การเรยีนรู และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรยีน เชน เชิญ
ผูปกครองและศิษยเกาเขามา นํา
นักเรียนไปศึกษา/ใชแหลงเรียนรูจาก
หนวยงาน /องคกร /สถาน
ประกอบการของผูปกครองและศิษย
เกา รวมมือกันสรางแหลงการเรียนรู
ในและนอกโรงเรียน 

ฝายกิจกรรมและ
นันทนาการ 

-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
-ธุรการ-
การเงนิ 

-แนะแนว -บริหารแผนก
กิจกรรม 
-สมัพันธชุมชน 
-ระดับชั้น 
-ประชาสัมพันธ 

 5.2.2 พฒันาโรงเรียนในเครือฯใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูเพ่ือการพฒันาที่
ย่ังยืน 

1) สงเสริมใหเกิดการจัดการ
ความรูภายในโรงเรียน 

(1)สงเสริมใหเกิดการทาํงานแบบมี
สวนรวม 

   ระหวางบุคลากร ผูปกครองและ
ศิษยเกาในการกําหนดเปาหมาย
ที่ชัดเจนของความรูที่สําคญัและ
จําเปนสําหรบัโรงเรียน 

-ฝายกิจกรรมและ
นันทนาการ 
-ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
-ธุรการ-
การเงนิ 
-บริหาร
ทั่วไป 
 

-ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-บริหารฝาย (ทุกฝาย) 
-บุคลากร 
-เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-แนะแนว 
-กลุมสาระ ฯ 
-สมัพันธชุมชน 
-ประชาสัมพันธ 
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กลยุทธ มาตรการ 

มูลนืธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

(2) สงเสริมใหมีการเปลี่ยนความรู
โดยนัย (Tacit Knowledge) 
ออกมาเปนความรูแจงชัด
(Explicit Knowledge) โดยการ
บันทกึรวบรวมไวเพื่อเปน
ฐานขอมลูความรูของโรงเรียน 

(3)สรางทัศนคติที่ดีตอการจัดการ
ความรู โดยการใหความรู ความ
เขาใจที่ถูกตอง เพื่อใหบุคลากรนํา
กระบวนการจัดการความรูไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มใจ 

(4)จัดใหมีกิจกรรมฝกอบรม 
สัมมนา และออกไป 

 ทัศนศึกษาเพื่อใหบุคลากรมีความรู
และสราง 

    

 ทัศนคตท่ีิดีตอการจัดการความรู 
(5)จัดทํากิจกรรมตางๆ ไมวาจะ

เปนการระดมสมอง การประชุม
ปฏิบัติการ รวมกันของบุคลากร
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากร 
ผูปกครองศษิยเกาผูเชี่ยวชาญ 
หรือหนวยงานตางๆทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 

    

 2) สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
แสวงหาองคความรูที่มีคุณคาตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

(1) สรางความเขาใจใหกับบุคลากร
ดานกระบวนการแสวงหาองค
ความรูอยางเปนขั้นตอนโดยการ
เปดโอกาสใหบุคลากรเขารับ
การฝกอบรมเพ่ิมเติม เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะในการ
แสวงหาความรู 

(2) สงเสริมการจัดกิจกรรมให
บุคลากรทุกฝายผูปกครองและ
ศิษยเการวมมือกันใน 

ฝายกิจกรรมและ
นันทนาการ 
-ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
-ธุรการ-
การเงนิ 
-บริหาร
ทั่วไป 
 

-ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-บริหารฝาย (ทุกฝาย) 
-บุคลากร 
-เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-แนะแนว 
-กลุมสาระ ฯ 
-สมัพันธชุมชน 
-ประชาสัมพันธ 
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กลยุทธ มาตรการ 

มูลนืธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

    การรวมคิด รวมวางแผน เพื่อ
กําหนดและแสวงหาความรูที่
จําเปนตอการพัฒนาโรงเรียน  

(3)สนับสนุนใหมีการกําหนด
เปาหมายที่บุคลากรตองเรียนรู 
ซึ่งตรงตามภาระงานที่บุคลากร
ไดรับมอบหมายและสอดคลองกับ
เปาหมายของโรงเรียน  

(4) สงเสริมใหจัดทําฐานขอมูลที่เปน
เอกสาร สิ่งพิมพ คูมอื และตํารา เพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรไดแสวงหาและ
รวบรวมความรู 

(5) สงเสรมิใหบุคลากรใชวิธีในการ
แสวงหาและรวบรวมความรูจาก
เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน ผูบริหาร
ผูปกครองศษิยเกา 

    

    ผูเชี่ยวชาญ เอกสาร สิ่งพิมพ 
ตํารา และฐานขอมลู
อิเล็กทรอนิกส 

    

 (6) สงเสรมิใหบุคลากรแสวงหา
ความรูเพ่ือนํามาใชในการแกไข
ปญหาและขอ บกพรองในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางาน 

    

 3) สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
สรางองคความรูใหมที่มีคุณคา
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

(1) สงเสริมใหบุคลากรนําความรู
ที่มีอยูในตัวบุคคลพฒันาใหเกิด
เปนความรูใหมโดยการสราง
แนวคิด ทฤษฎใีหม เพื่อเพ่ิม
คุณคาใหกับความรูเดิมมาใชใน
การพัฒนาขดีความสามารถใน
การ 

-ฝายกิจกรรมและ
นันทนาการ 
-ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
-ธุรการ-
การเงนิ 
-บริหาร
ทั่วไป 
 

-ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-บริหารฝาย (ทุกฝาย) 
-บุคลากร 
-เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-แนะแนว 
-กลุมสาระ ฯ 
-สมัพันธชุมชน 
-ประชาสัมพันธ 
 

 ทํางาน 
(2) สงเสรมิใหบุคลากรมอีิสระใน

การเรยีนรู และสรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ ที่มีคุณคา ตอการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 

(3) สงเสริมใหบุคลากรนําความรูจาก
ภายในตัวบุคคล ความรูจาก

    



~ 23 ~ 
 

กลยุทธ มาตรการ 

มูลนืธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

ฐานขอมูลของโรงเรียนและความรู
จากภายนอกโรงเรียน มาพัฒนา 
ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง และ 

   พัฒนาใหเกิดความรูใหม
โดยเฉพาะแนวปฏิบัติท่ีดี และ
เพื่อเปนการตอยอดความรู 

(4) สงเสริมใหบุคลากรดําเนินงาน
ตามกระบวนการการสรางความรู
โดยการประมวลผลจากขอมลู 
(Data) สารสนเทศ 
(Information) ความรู 
(Knowledge) ตลอดจน
ประสบการณของบุคคล เพ่ือสราง
องคความรูใหมจากความรูเดิม 

(5) สงเสริมใหเกิดการผลิตหรือใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสราง
ความรู และนวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียน 

(6) สงเสริมใหมีการจูงใจหรอืรางวัล
สําหรับ 

    

    บุคลากรที่มีการคิดหรือสรางสรรค
องคความรูหรอืนวัตกรรมใหม 

    

 4) สงเสริมใหเกิดกระบวนการการ
จัดเก็บและสบืคนความรูของ
บุคลากร 

(1) จัดใหมีการกําหนดนโยบาย
รวมกันเก่ียวกับประเภทของความรู
ที่ควรดําเนินการจัดเก็บโดย
เฉพาะที่ความรูที่มีความสําคัญ
และจําเปนตอความสําเร็จของ
โรงเรียน 

(2) จัดใหมีระบบ กระบวนการ 
ขั้นตอนในการจัดเก็บความรู เพื่อ
เปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
จัดเก็บความรูสําหรับบุคลากร 

(3) จัดใหมีหนวยงานการจัดการ
ความรูที่ทําหนาที่ตรวจสอบองค
ความรูที่สาํคัญและจําเปนของ
หนวยงานตางๆ ภายในโรงเรียน 

-ฝายกิจกรรมและ
นันทนาการ 
-ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
-ธุรการ-
การเงนิ 
-บริหาร
ทั่วไป 
 

-ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-บริหารฝาย (ทุกฝาย) 
-บุคลากร 
-เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-แนะแนว 
-กลุมสาระ ฯ 
-สมัพันธชุมชน 
-ประชาสัมพันธ 
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กลยุทธ มาตรการ 

มูลนืธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

กอนที่จะทําการจัดเก็บความรูไวใน
ฐานความรูของโรงเรียน 

(4) จัดใหมหีนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
การจัดเก็บความรูใหเปนหมวดหมู 
เพ่ือความสะดวกในการสืบคน
ขอมลู 

(5) จัดใหมีการประเมินผลการจดัเก็บ
และสบืคนความรู โดยการกําจดั
ความรูเกาที่ลาสมยั ไมถูกตอง
หรือไมมีประโยชนออกจาก
ฐานขอมลูความรูของ 

   โรงเรียน 
 (6) จัดใหมีสถานที่และอุปกรณใน

การจั ด เ ก็บความรู ที่ เพี ยงพอ 
สะดวก ปลอดภัย เปนสัดสวน และ
สะดวกในการสืบคน 

(7) สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวม
ใ นก า ร นํ าค วาม รู ที ่เ ก ิด จ า ก
ทักษะ ประสบการณที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีจัดเก็บในฐานขอมูลให
เปนคลังความรูของโรงเรียนใน
รูปแบบที่สามารถสืบคนและนํา
กลับมาใชไดอีกภายหลัง 

(8) สงเสรมิใหบุคลากรสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใช
คอมพิวเตอร การ 

    

   ใชอินเตอรเน็ตในการจัดเก็บและ
สืบคนความรูที่ตองการทั้งจาก
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

    

 5) สงเสริมใหเกิดกระบวนการถายทอด 
และการใชประโยชนจากองคความรู 

(1) สงเสริมใหบุคลากรทุกคนมี
โอกาสเขารวมกิจกรรมการ
จัดการความรูทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน 

(2) จัดใหมีกิจกรรมแบงปนความรู
เพ่ือใหบุคลากรมีโอกาสนําเสนอ 
แบงปน แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ และนําความรูท่ี

-ฝายกิจกรรมและ
นันทนาการ 
-ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 
-กิจการ
นักเรียน 
-ธุรการ-
การเงนิ 
-บริหาร
ทั่วไป 
 

-ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-บริหารฝาย (ทุกฝาย) 
-บุคลากร 
-เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-แนะแนว 
-กลุมสาระ ฯ 
-สมัพันธชุมชน 
-ประชาสัมพันธ 
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กลยุทธ มาตรการ 

มูลนืธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

ไดรับจัดเก็บลงในฐานความรูของ
โรงเรียน 

(3) สงเสรมิใหมีการเผยแพร 
แลกเปลี่ยนแบงปนความรูผาน
วิธีตางๆ ระหวางบุคลากรภายใน
และภายนอกโรงเรียน เพ่ือ
นํามาใชพฒันาการปฏิบัติงาน 

(4) สงเสรมิใหบุคลากรมีการ
เผยแพรความรู แลกเปลี่ยน
ความรู และประสบการณกับ
บุคลากรจากหนวยงานภายนอก
ในงาน 

   ประชุม งานสัมมนา และงานการ
จัด นิทรรศการตางๆ  

(5) จัดใหมีการเผยแพรความรูของ
โรงเรียนโดยใชระบบ
อินเทอรเน็ต และอินทราเน็ตใน
รูปแบบของเอกสาร Webpage, 
Web board, Web block และ
รูปแบบอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพรความรูทั้งภายนอกและ
ภายในองคกร 

(6) สนับสนนุงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณใหกับบุคลากร 
หนวยงาน เพื่อนําไปใชในการ
เผยแพรและนําความรูไปใช
ประโยชนอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ 

    

 (7) สงเสริมใหบุคลากรนําความรู
ไปใชในการวางแผน การตัดสินใจ 
และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

(8) จัดใหมีการประเมิน และให
ขอมลูปอนกลับเกี่ยวกับการ
ถายทอดและการใชประโยชนจาก
องคความรู เพ่ือปรับปรงุ และ
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    

 6) สงเสริมกระบวนการรวมรวม 
จัดเก็บ เผยแพร องคความรูที่ดี
เพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรูอยางย่ังยืน 

-ฝายกิจกรรมและ
นันทนาการ 

-สํานัก
ผูอํานวยการ 
-วิชาการ 

-ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-บริหารฝาย (ทุกฝาย) 
-บุคลากร 
-เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
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กลยุทธ มาตรการ 

มูลนืธิฯ หนวยงานรับผิดชอบของโรงเรียน 

ผูกํากับติดตาม 
ฝายกํากับ
ติดตาม 

หลัก รวม 

(1) สงเสริมใหมีการจัดเก็บความรูใน
รูปแบบเอกสารตาง  ๆหรือในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเชน เอกสาร
ประกอบการสอน คูมอืการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  Webpage และ Web 
boardเปนตน 

(2) จัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบดาน
การจัดการความรู มีหนาที่ในการ
ตรวจสอบความถูกตองของความรู 
ตลอดจนประเมินคุณคาของความรู 
กอนที่จะจัดเก็บไวในฐานขอมลู 

(3) เปดโอกาสใหบุคลากรไดมี
สวนรวมในการพัฒนา
ฐานขอมูลความรูของโรงเรียน
เพื่อเปนคลังความรูสําหรับ
บุคลากรทั้งภายและภายนอก 

(4) สงเสรมิบุคลากรใหมี
ความสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดเก็บและ
สืบคนความรูเพ่ือนาํมาใชประโยชน
ในการปฏิบัติงาน เชน การใช
คอมพิวเตอร การใชอินเตอรเน็ต
อินทราเน็ต 

-ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

-กิจการ
นักเรียน 
-ธุรการ-
การเงนิ 
-บริหาร
ทั่วไป 
 

-แนะแนว 
-กลุมสาระ ฯ 
-สมัพันธชุมชน 
-ประชาสัมพันธ 
 

  (5) จัดกิจกรรมเพ่ือใหบุคลากรได
มีโอกาสในการเผยแพร 
แลกเปลี่ยน รวมถึงแบงปน
ประสบการณกับบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ใน
รูปแบบของการประชุม สัมมนา 
และการจัดนิทรรศการ 

(6) จัดทาํขอมลู ขาวสาร และความรู
ที่เปน 

    

 ประโยชนในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ผานสือ่ในรูปแบบตางๆ 
เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึง
ฐานขอมลูความรูของโรงเรียน 

    

 


