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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปการศึกษา 2565 – 2570 
 
 

วิสัยทัศน   (VISION) 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จัดการศึกษาในแนวมงฟอรต เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสุข และมีทักษะที่จําเปน 

ในศตวรรษที่ 21 สูการเปนพลเมืองดิจิทัล เปนเลิศดานภาษา ดนตรี กีฬา เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมดวยคุณภาพมาตรฐานสากล  

 
 

พันธกิจ   (MISSIONS) 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอรต 

2. พฒันาการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลและเสริมสรางทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

3. ยกระดับโรงเรียน ใหมีกระบวนการบริหารจัดการองคกรสูมาตรฐานสากล (TQA) 

4. พฒันาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ 

5. สงเสริมและขยายเครือขายความรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน 

6. สงเสริมการจัดการศึกษาที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน ดานเทคโนโลยี ภาษา ดนตรี กีฬา และส่ิงแวดลอม 

 

คุณคาหลัก/คานิยม (Core Values) (อัตลักษณการศึกษามูลนิธิฯ) 

1. ยึดมั่นในสัจธรรมตามคุณคาพระวรสาร 12 ประการ 

2. มีวิริยะ อุตสาหะ 

3. รับผิดชอบตอสังคม 

 

วัตถุประสงค (Objectives)  

1.    เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอรต 

2.    เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลและเสริมสรางทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21  

3.  เพ่ือยกระดับโรงเรียน ใหมีกระบวนการบริหารจัดการองคกรสูมาตรฐานสากล (TQA) 

4.    เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ 

5.    เพื่อสงเสริมและขยายเครือขายความรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน 

  6.   เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน ดานเทคโนโลยี ภาษา ดนตรี กีฬา และส่ิงแวดลอม   

 

เปาหมาย  (GOALS) 

1.   โรงเรียนมีการสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอรตครอบคลุมทุกมิติ 

2.   โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และเสริมสรางทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

อยางมีประสิทธิภาพ 

3.   โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการองคกรสูมาตรฐานสากล (TQA) 

4.   โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ  



 

5.   โรงเรียนมีการขยายเครือขายความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนและชุมชนอยางตอเนื่อง 

6.   โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เปนเอกลักษณของโรงเรียนดานเทคโนโลยี ภาษา ดนตร ีกีฬา และสิ่งแวดลอม

ไดอยางโดดเดน  

 

ยุทธศาสตร จุดมุงหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จและกลยุทธ 

ยุทธศาสตร    (STRATEGIC) 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดนการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองคกรสูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 5 ขยายเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความโดดเดนในการจัดการศึกษาตามแนวทางอัสสัมชัญธนบุรี 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดนการจัดการศกึษาในแนวมงฟอรต 

จุดมุงหมาย  โรงเรียนมีการดูแล คุมครองและปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม เคารพศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย การหลอหลอมบุคคลและเปดโอกาสทางการศึกษา สงเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ  

มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือการพัฒนานักเรียนท้ังครบ จัดการศึกษาเพ่ือผูดอยโอกาส ยกระดับการจัดการศึกษา

ที่เคารพตอชุมชนของชีวิต ( Community of Life / Our Common Home ) พัฒนาอัตลักษณของโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยใหเปนจุดเดน เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับผูปกครอง ผูเก่ียวของใน 

การจัดการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมใหนักเรียนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการดูแล คุมครอง และปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม (มิตทิี่ 2) 

2. รอยละของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการดูแล คุมครอง และปองกัน

ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม (มิติท่ี 3)  

3. จํานวนเครือขายทางครอบครัว/ชุมชน เพ่ือชวยสงเสริมการดูแลคุมครองและปกปองนักเรียนจากภัยคุกคามใน

ชีวิตรูปแบบใหมในมิติที่ 2 และ 3 ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต (มิติที่ 4, 6, 8)  

4. มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล

แหงประเทศไทย (มาตรฐานที่ 10.6) (มิตท่ีิ 3, 4, 6, 8)  

5. มีสถานท่ีที่เอ้ือตอการใหคําปรึกษาชวยเหลือนักเรียนท่ีชวยใหนักเรียนสามารถเขาถึงการปรึกษา (มิติที่ 3, 5) 

6. รอยละของนักเรียนกลุมเสี่ยงไดรับการดูแลชวยเหลือ (มิติที่ 3, 5)  

7. จํานวนเครือขายผูปกครอง/ศิษยเกา/ชุมชนที่มีความรู/ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมบําบัดหรือเปนท่ีปรึกษาใน

การดูแลชวยเหลือนักเรียน (มิติที่ 4, 6, 8)  

8. รับนักเรียนที่มาจากสวนของสังคมท่ีดอยโอกาสทางรางกาย สังคม เศรษฐกิจ และผูที่อยูชายขอบสังคมอยาง

นอย รอยละ 1 ของจํานวนนักเรียนในโรงเรียน (มิติที่ 2) 

9. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการลดหรือดูดซับกาซเรือนกระจก การสงเสริมกิจกรรมท่ีสรางเสริมความเปนมิตร 

ตอส่ิงแวดลอมและประหยัดพลังงาน 



 

10. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency  Economy 

Philosophy)  

11. มีสารสนเทศแสดงการลดหรือดดูซับกาซเรือนกระจกในโรงเรียน 

12. รอยละของนักเรียนท่ีมีอัตลักษณตามอัตลักษณการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 

แหงประเทศไทยในระดับดีมากขึ้นไป (มิติที่1, 4, 8) 

13. รอยละของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชนดวยตนเอง

ตอสังคม ปการศกึษาละไมตํ่ากวา 20 ช่ัวโมง 

กลยุทธ 

กลยุทธที่ 1.1  โรงเรียนมีการดูแลคุมครองและปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม เคารพศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย การหลอหลอมบุคคลและเปดโอกาสทางการศึกษา สงเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กความ

ยุติธรรมและสันติ (มิติท่ี 2, 3, 6) 

กลยุทธที่ 1.2 โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือการพัฒนานักเรียนทั้งครบ (มติิท่ี 3,6) 

กลยุทธที่ 1.3  จัดการศึกษาเพ่ือผูดอยโอกาส 

กลยุทธที่ 1.4  ยกระดับการจัดการศึกษาท่ีเคารพตอชุมชนของชีวิต (Community of Life / Our Common Home) 

(มิติท่ี 7) 

กลยุทธที่ 1.5  พัฒนาอัตลักษณนักเรียนตามอัตลักษณการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 

แหงประเทศไทย ใหเปนจุดเดน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับผูปกครอง/ผูเก่ียวของในการจัดการศึกษา (มิติท่ี 1) 

กลยุทธที่ 1.6  โรงเรียนเสริมสรางวัฒนธรรมใหนักเรียนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  (มิติที่ 1) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล 

จุดมุงหมาย  โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาที่สงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Skill) หรือ

ความเช่ียวชาญเฉพาะดานใหกับผูมีความสนใจ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียน 

ยกระดับคุณภาพนักเรียนใหมีทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรฐาน

สมรรถนะและมีความเปนพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) พัฒนาตําราเรียน นวัตกรรม แหลงเรียนรูและ 

สื่อการเรียนยุคดิจิทัล ใหมีคณุภาพมาตรฐานที่เขาถึงไดไมจํากัดสถานที่และเวลา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. รอยละของผูท่ีเก่ียวของที่มีความพึงพอใจตอหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีเปนการสงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur skill ) ใหกับผูท่ีมีความสนใจ 

3. จํานวนกลุมสาระการเรียนรูที่ผสมผสานระหวาง On site และ Online ในแตละชวงช้ัน 

4. จํานวนชวงช้ันท่ีนักเรียนท่ีมีผลงานสงเสรมิใหเกิดทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) 

5. จํานวนผลงานของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลระดับมูลนิธิฯ  ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ  

ระดับนานาชาติ โดยผลงาน ชิ้นงานแตละช้ินใหครอบคลุม 3Rs 8Cs 

6. รอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษที่ 21(3Rs 8Cs) 

7. รอยละของนักเรียนมีทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 

8. พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปท่ี 6 และ มัธยมศึกษาปท่ี 3  

จากการสอบวัดคุณภาพของสมาพันธสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนในเครือของมูลนิธิฯ ในวิชาวิทยาศาสตร 

วิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาอังกฤษตามคา T-Score โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 2 ตอปการศึกษา 



 

9. มีการใช ตํารากลางภาษาอังกฤษและขอสอบวัดและประเมินผลนักเรียนท่ีใชตํารากลางภาษาอังกฤษ  

ในรูปแบบสื่อดจิิทัล รวมกับสถาบันที่ไดมาตรฐานสากล 

10. ผลการสอบ CEFR หรือเทียบเทาของนักเรียนท่ีผานเกณฑ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอปการศึกษา 

 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 อยูในระดับ A1 

 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อยูในระดับ A2 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับ B1 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับ B2 

11. รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑวัดระดับมาตรฐานทักษะทักษะภาษาจีนตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 

(ประถมศึกษา-YCT, มัธยมศกึษา -HSK) 

12. มีการจัดการเรียนรูรายวิชา Montfort Studies ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

13. ใชหนังสือดรุณศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงประถมศึกษาปท่ี 4 และใชแบบฝกหัดดรุณศึกษา 

ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงประถมศึกษาปที่4 

14. ใชแบบฝกหัดคัดไทยและแบบฝกหัดคัดอังกฤษ (Handwriting)ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย

ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงประถมศึกษาปท่ี 6 

15. มีบริการหนังสือหรือสื่อการเรียนรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) 

16. จํานวนสื่อ/นวัตกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสของนักเรียนที่ผานการพิจารณาคุณภาพระดับดีมากข้ึนไป 

จนไดรับการเผยแพรผลงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

17. รอยละของบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ดานการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 

18. มีโปรแกรมการวัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

กลยุทธที่ 2.1  โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการ หรือความเช่ียวชาญ 

เฉพาะดานใหกับผูมีความสนใจ 

กลยุทธท่ี 2.2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียน 

กลยุทธที่ 2.3  ยกระดับคุณภาพนักเรียนใหมีทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีความเปนพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 

กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาตําราเรียน นวัตกรรม แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูยุคดิจิทัล ใหมีคุณภาพ เขาถึงไดไมจํากัด

สถานท่ีและเวลา และรักษามรดกทางการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  

กลยุทธที่ 2.5  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหมีมาตรฐานสากล สอดคลองหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองคกรสูมาตรฐานสากล 

จุดมุงหมาย  พัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนสูมาตรฐานสากล (TQA) ยกระดับการบริหารจัดการตามคูมือ

หลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลหงประเทศไทย พัฒนาการกํากับติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานสากล (TQA) ในแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. โรงเรียนไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (TQC) 



 

3. มีผลการประเมินการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามคูมือการบริหารหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิ 

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยในภาพรวมระดับคุณภาพดีมากข้ึนไป 

4. รอยละความพึงพอใจตอการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

5. จํานวนงานวิจัยสถาบันเชิงประยุกต (Applied Research) 

6. รอยละของบุคลากรมีความรู ความเขาใจดานการวิจัย ต้ังแตระดบัดีข้ึนไป 

7. โรงเรียนผานเกณการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอกต้ังแตระดับดีข้ึนไป 

8. รอยละครูผูสอนทมีผลการประเมินนิเทศการสอนตั้งแตระดับดีขึ้นไป 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของโรงเรียนท่ีเก่ียวของกับคุณภาพนักเรียน จํานวนนักเรียนที่

ลดลง คุณภาพบุคลากร ระบบการเงนิและดานความปลอดภัย 

10. มีแผนการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ท่ีเกี่ยวของกับโรคระบาด ภัยพิบัติและการสื่อสาร 

กลยุทธ 

กลยุทธที่ 3.1  พัฒนากระบวนการบริหารโรงเรยีนสูมาตรฐานสากล 

กลยุทธที่ 3.2 ยกระดบัการบรหิารจัดการตามคูมือหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

กลยุทธที่ 3.3  พัฒนาการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธที่ 3.4 การบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรมนุษย 

จุดมุงหมาย  สรางความเขมแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความ

ผูกพันของบุคลากรตอโรงเรียน พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาบุคลากรที่ดํารงตําแหนงหัวหนา 

ตามโครงสรางการบรหิารงานโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมเก่ียวกับระบบงานทรัพยากรมนษุยตามคูมือมูลนิธิฯ 

2. มีการกํากับ ติดตามและรายผลการดําเนินงานตามคูมือการบริหารทรัพยากรมนุษยของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล

แหงประเทศไทย 

3. มีเครือขายความรวมมือของงานทรัพยากรมนุษยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

4. รอยละของบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรต้ังแตระดับดีมากขึ้นไป 

5. รอยละของบุคลากรผานการประเมินวิทยฐานะ 

6. มีรายงานสรุปผลความกาวหนาดําเนินการหรือประสานในการวางแผน /การอบรม /พัฒนาบุคลากรโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในสวนของการพัฒนาตามพ้ืนฐาน 

(Basic) และเฉพาะทาง ( Technical / Specific Skill) ของแตละสายงานที่ รับผิดชอบในโครงสร า ง 

การบริหารงานของแตละโรงเรยีน 

7. รอยละของบุคลากรท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาโท  

8. รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพของตนไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

9. มีการอบรมบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงหัวหนาตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

กลยุทธ 

กลยุทธที่ 4.1 สรางความเขมแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 4.2  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 



 

กลยุทธที่ 4.3 พัฒนาบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงหัวหนาตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ขยายเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

จุดมุงหมาย  ยกระดับการแลกเปลี่ยนองคความรูทางการศึกษาภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียและผูเช่ียวชาญเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ที่ตอบสนองความตองการของโรงเรียนและชุมชน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จํานวนกลุมสาระฯท่ีมีการแบงปน Best Practiceนวัตกรรม ในโรงเรยีนแตละภาคเรียน 

2. จํานวนบุคลากรของโรงเรียนที่เปนผูแบงปน Best Practice /นวัตกรรม ในแตละภาคเรียน กับโรงเรียนอ่ืน 

ในเครือมูลนิธิฯ 

3. รอยละของครู 8 กลุมสาระฯ เขารวมกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

4. จํานวนฝายที่มีการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

5. จํานวนเครือขายผูปกครอง / ศิษย เกา / ชุมชน ท่ีมีความชํานาญดานวิชาชีพ ไดเขามามีสวนรวม 

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

6. จํานวนกิจกรรมที่ชวยเหลือชุมชนโดยความรวมมือระหวางโรงเรียนกับเครือขาย 

กลยุทธ 

กลยุทธที่ 5.1  สงเสริมการแลกเปล่ียนองคความรูทางการศึกษาทั้งภายในองคกรและภายนอก 

กลยุทธที่ 5.2 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของโรงเรียนและชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความโดดเดนในการจัดการศึกษาตามแนวทางอัสสัมชัญธนบุรี 

จุดมุงหมาย  ยกระดับการเปนสถานศึกษาที่มีความโดดเดนทางการเรียนการสอนดานหุนยนต ปญญาประดิษฐ

และ STEM EDUCATION  สรางความเขมแข็งการเ รียนการสอน ACT Higher Music and Sport Education 

ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ยกระดับความเปนเลิศของนักเรียนทางดานการใชภาษาตางประเทศ สงเสริมการบริหาร

จัดการดานพลังงาน สิ่งแวดลอมและศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางย่ังยืน    

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จํานวนกิจกรรมที่ผูมีความชํานาญเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ  STEM EDUCATION และ AI 

2. จํานวนระดับช้ันมัธยมศึกษาที่มีหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนาผูเรียนดานหุนยนต ปญญาประดิษฐ 

3. จํานวนระดับช้ันท่ีมีหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนาผูเรียนดาน STEM Education 

4. รอยละของผูเรียนมีผลการประเมินช้ินงานนวัตกรรมระดับดีขึ้นไป 

5. จํานวนผลการแขงขันและรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

6. จํานวนสถาบัน/หนวยงานท่ีลงนามความรวมมือทางวิชาการทางดานดานหุนยนตปญญาประดิษฐและSTEM 

Education 

7. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถทางดนตรี หรือกีฬา 

8. มีหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี กีฬา ACT Higher Music and Sport Education 

9. มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการดานดนตรี กีฬา สูความเปนเลิศตามเกณฑมาตรฐานสากล 

10. จํานวนรางวัลการแขงขันทักษะทางภาษา(ภายนอก) 

11. จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีเขารวมในการแสดงความสามารถทักษะทางภาษาบนเวที 



 

12. จํานวนกิจกรรมของการบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดลอม และการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของโรงเรียนที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน SDGs 

13. จํานวนนวัตกรรมเก่ียวกับพลังงานและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 

14. รอยละของโครงงานท่ีผานเกณฑการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป 

กลยุทธ 

กลยุทธที่ 6.1  ยกระดับสูความเปนเลิศดานหุนยนตปญญาประดิษฐ และ STEM Education 

กลยุทธที่ 6.2 สรางความเขมแข็งการเรียนการสอน ACT Higher Music and Sport Education ท่ีมี คุณภาพ

มาตรฐานสากล 

กลยุทธที่ 6.3 ยกระดับความเปนเลิศทักษะทางภาษาสูมาตรฐานสากล 

กลยุทธที่ 6.4 สงเสริมการบริหารจัดการดานพลังงาน สิ่งแวดลอม  และศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอยางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปการศึกษา 2565-2570 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
สภาพความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.สร างความ

โดดเดนการจัด

การ ศึกษา ใ น

แนวมงฟอรต 

1. ร อยละของนั ก เ รี ยนที่ ไ ด รั บการ ดู แล 

คุมครอง และปองกันภัยคุกคามในชีวิต

รปูแบบใหม (มิตทิี่ 2) 

100 100 100 100 100 100 - งานสวัสดภิาพ

นักเรียน 

- งานระดับชั้น 

2. รอยละของครูผูสอนและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการ

ดูแล คุมครอง และปองกันภัยคุกคามในชีวิต

รปูแบบใหม (มิติที่ 3) 

85 87 89 91 93 95 - งานบริหารฝาย

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

- งานสวัสดิภาพ

นักเรียน 

- งานอนามัย 

3. จํานวนเครือขายทางครอบครัว/ชุมชน เพ่ือ

ชวยสงเสริมการดูแลคุมครองและปกปอง

นักเรียนจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม

ในมิ ติ ท่ี  2 และ 3 ตามทิศทางการจั ด

การศึกษาในแนวมงฟอรต (มิตท่ีิ 4, 6, 8) 

3 5 7 9 11 13 - งานระดับช้ัน 

- งานสัมพันธชุมชน 

- งานแนะแนว 

4. มี ร ะบบ ดูแลช วย เ ห ลือนั ก เ รี ยน ตา ม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ

ไทย (มาตรฐานท่ี 10.6) (มิติท่ี 3, 4, 6, 8) 

     - งานอภิบาล 

- งานสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

- งานสงเสริมระเบียบ

วินัย  

- งานศูนยการเรียนรู

และเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- งานระดับชั้น 

- กลุมสาระฯ สังคมฯ 

- งานลูกเสือ เนตร

นารีฯ 

- งานแนะแนว 

5. มี สถ าน ท่ีที่ เ อ้ื อต อกา ร ให คํ า ป รึ ก ษ า

ชวยเหลือนักเรียนที่ชวยใหนักเรียนสามารถ

เขาถึงการปรึกษา (มิติที่ 3, 5) 

     - งานแนะแนว 

6. รอยละของนักเรียนกลุมเสี่ยงไดรับการดูแล

ชวยเหลือ (มิติที่ 3, 5) 

100 100 100 100 100 100 - งานระดับชั้น 

- งานแนะแนว 
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7. จํานวนเครือขายผูปกครอง/ศิษยเกา/ชุมชน

ท่ี มี ค ว า ม รู / ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ น

กิจกรรมบําบัดหรือเปนที่ปรึกษาในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน (มิติที่ 4, 6, 8) 

3 3 4 4 5 5 - งานระดับชั้น 

- งานแนะแนว 

8. รับนักเรียนที่มาจากสวนของสังคมที่ดอย

โอกาสทางรางกาย สังคม เศรษฐกิจ และ   

ผูท่ีอยูชายขอบสังคมอยางนอย รอยละ 1 

ของจํานวนนักเรียนในโรงเรียน (มิติท่ี 2) 

     - งานบรหิารแผนก

การเงิน 

- งานสัมพันธชุมชน 

- งานนักกีฬาโครงการ

พิเศษ 

9. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการลดหรือดูดซับ

กาซเรือนกระจก การสงเสริมกิจกรรมที่

สรางเสริมความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและ

ประหยัดพลังงาน 

4 5 6 7 8 9 - งานศูนยการเรียนรู

และเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 

10. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูตาม

ห ลักปรั ชญาของ เศรษฐ กิจพอ เ พี ย ง 

(Sufficiency  Economy Philosophy) 

10 12 14 16 18 20 - กลุมสาระฯ สังคมฯ  

- งานศูนยการ

เรียนรูฯ 

11. มีสารสนเทศแสดงการลดหรือดูดซับกาซ

เรอืนกระจกในโรงเรียน 

     - งานศูนยการ

เรยีนรูและ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- กลุมสาระฯ

วิทยาศาสตร 

12. รอยละของนักเรียนที่มีอัตลักษณตามอัต

ลกัษณการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยใน

ระดับดีมากขึ้นไป (มิติที่1, 4, 8) 

70 72 74 76 78 80 - งานอภิบาล 

- งานสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

- งานศูนยดนตรี 

- งานศูนยกีฬา 

- งานสระวายนํ้า 

13. รอยละของนักเรียนระดับการศึกษา ข้ัน

พ้ืนฐานท่ีเขารวมกิจกรรมจิตอาสาในการ

บําเพ็ญประโยชนดวยตนเองตอสั งคม        

ปการศึกษาละไมตํ่ากวา 20 ช่ัวโมง 

45 50 55 60 65 70 - งานสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

- งานระดับชั้น 

- กลุมสาระฯ ศิลปะ 

2.พัฒนาและ

เ ส ริ ม ส ร า ง

1. รอยละของผูที่เก่ียวของท่ีมีความพึงพอใจ

ตอหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

85 85 85 85 85 85 - งานหลักสูตร 
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คุณภาพการจัด

การ ศึกษา ใ น

ยุคดิจิทลั 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีเปนการสงเสริมทักษะ

การเปนผูประกอบการ (Entrepreneur 

skill ) ใหกับผูท่ีมีความสนใจ 

- 1 2 3 4 5 - งานหลักสูตร 

3. จํานวนกลุมสาระการเรียนรูที่ผสมผสาน

ระหวาง On site และ Online ในแตละ

ชวงช้ัน 

2 4 6 8 8 8 - งานบริหารฝาย

วิชาการ 

4. จํานวนชวงช้ันที่นักเรียนท่ีมีผลงานสงเสริม

ใหเกิดทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษที่ 

21 (3Rs 8Cs) 

1 2 3 4 4 4 - งานบริหารฝาย

วิชาการ 

5. จํานวนผลงานของนักเรียนท่ีไดรับรางวัล

ระดบัมูลนิธิฯ  ระดับเขต ระดับจังหวัด 

ระดบัภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ     

โดยผลงาน ช้ินงานแตละช้ินใหครอบคลุม 

3Rs 8Cs 

3 5 7 9 10 12 - งานบริหารฝาย

วิชาการ 

6. รอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑการ

ประเมินทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 

21 (3Rs 8Cs) 

80 82 84 86 88 90 - งานบริหารฝาย

วิชาการ 

- งานหลักสูตร 

- งานวัดผลและวิจัย 

- 8 กลุมสาระฯ 

7. รอยละของนักเรียนมีทักษะความเปน

พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 

50 52 55 60 65 70 - งานการเรยีนการ

สอนคอมพิวเตอร

และ AI 

8. พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 

และ มัธยมศึกษาปที่ 3 จากการสอบวัด

คุณภาพของสมาพันธสมาคมผูปกครองและ

ครูโรงเรียนในเครือของมูลนิธิฯ ในวิชา

วิทยาศาสตร วิชาคณิตศาสตรและวิชา

ภาษาอังกฤษตามคา T-Score โดยเพ่ิมข้ึน

รอยละ 2 ตอปการศึกษา 

-     - กลุมสาระฯ 

วิทยาศาสตร 

- กลุมสาระฯ 

คณิตศาสตร 

- กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

- งานวัดผลและวิจัย 

9. มีการใชตํารากลางภาษาอังกฤษและ

ขอสอบวัดและประเมินผลนักเรียนท่ีใช

ตํารากลางภาษาอังกฤษ ในรูปแบบสื่อ

ดิจิทลั รวมกับสถาบันท่ีไดมาตรฐานสากล 

- -    - งานวัดผลและวิจัย 
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10. ผลการสอบ CEFR หรือเทียบเทาของ

นักเรียนท่ีผานเกณฑ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

ตอปการศึกษา 

- ระดบัช้ันประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับ A1 

- ระดบัช้ันประถมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับ A2 

- ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   อยูในระดับ B1 

- ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   อยูในระดับ B2 

     - งานบริหารฝาย

วิชาการ 

- งานศูนย

ภาษาอังกฤษ 

ACT-BELL 

- งานวัดผลและวิจัย 

 

11. รอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑวัดระดับ

มาตรฐานทักษะทักษะภาษาจีนตาม

เกณฑที่โรงเรียนกําหนด (ประถมศึกษา-

YCT, มัธยมศึกษา-HSK) 

60 65 70 75 80 85 - งานการเรยีนการ

สอนภาษาจีนและ

ภาษาญี่ปุน 

- งานวัดผลและวิจัย 

12. มีการจัดการเรียนรูรายวิชา Montfort 

Studies ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

- -    - งานหลักสูตร 

- กลุมสาระฯสังคม

ศึกษาฯ 

13. ใชหนังสือดรุณศึกษาในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปท่ี 

4 และใชแบบฝกหัดดรณุศึกษาใน

ระดบัช้ัน ประถมศึกษาปที่1 ถึง 

ประถมศึกษาปที่4 

     - กลุมสาระฯ

ภาษาไทย 

14. ใชแบบฝกหัดคัดไทยและแบบฝกหัดคัด

อังกฤษ (Handwriting)ของมูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 

     - กลุมสาระฯ 

ภาษาไทย  

- กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

15. มีบริการหนังสือหรือสื่อการเรียนรูใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) 

     - งาน ACT 

Learning Space 

16. จํานวนสื่อ/นวัตกรรมในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสของนักเรียนท่ีผานการ

พิจารณาคณุภาพระดับดีมากขึ้นไปจน

ไดรับการเผยแพรผลงานผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

3 6 8 10 11 12 - งานการเรยีนการ

สอนคอมพิวเตอร

และ AI  

- กลุมสาระฯ 

วิทยาศาสตร 

 17. รอยละของบุคลากรมีความรู ความเขาใจ 

ดานการวัดและประเมนิผลฐานสมรรถนะ 

80 100 - - - - - งานวัดผลและวิจัย 
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 18. มีโปรแกรมการวัดและประเมินผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

   - - - - งานวัดผลและวิจัย 

3 . พั ฒ น า

กระบวนกา ร

บริหารจัดการ

อ ง ค ก ร สู

มาตรฐานสากล 

1. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานสากล 

(TQA) ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

      - งานประกัน

คุณภาพ 

 

2. โรงเรียนไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ 

(TQC) 

- - - - - - งานประกัน

คุณภาพ 

3. มีผลการประเมินการบริหารโดยใชหลักธรร

มาภิบาลตามคูมือการบริหารหลักธรรมาภิบาล

ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย

ในภาพรวมระดับคุณภาพดีมากข้ึนไป 

      - งานนโยบายและ

แผน 

4. รอยละความพึงพอใจตอการใชขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

80 82 84 86 88 90 - งานเทคโนโลยีเพ่ือ

การบริหาร 

5. จํานวนงานวิจัยสถาบันเชิงประยุกต (Applied 

Research) 

- 1 - 1 - 1 - งานวัดผลและวิจัย 

6. รอยละของบุคลากรมีความรู ความเขาใจดาน

การวิจัย ต้ังแตระดับดีข้ึนไป 

80 - 85 - 90 - - งานวัดผลและวิจัย 

7. โรงเรียนผานเกณการประเมินคุณภาพจาก

หนวยงานภายนอกตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

      - งานประกัน

คุณภาพ 

8. รอยละครูผูสอนทมีผลการประเมินนิเทศการ

สอนตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

80 83 86 89 92 95 - งานนิเทศการสอน 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

ของโรงเรียนที่เก่ียวของกับคุณภาพนักเรียน 

จํานวนนักเรียนท่ีลดลง คุณภาพบุคลากร 

ระบบการเงินและดานความปลอดภัย 

      - งานบุคคล 

10. มีแผนการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติ (Crisis 

Management) ท่ี เก่ียวข องกับโรคระบาด     

ภัยพิบัติและการสื่อสาร 

 

 

      - งานบุคคล 

4.เพ่ิม

ประสิทธิภาพ

การบริหารงาน

1. มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมเก่ียวกับ

ระบบงานทรัพยากรมนุษยตามคูมือมูลนิธิฯ 

- -  -  - - งานบุคคล 

 

2. มีการกํากับ ติดตามและรายผลการ

ดําเนินงานตามคูมือการบริหารทรัพยากร

- -     - งานบุคคล 

 



 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
สภาพความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ทรัพยากร

มนุษย 

มนุษยของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย 

3. มีเครือขายความรวมมือของงาน

ทรัพยากรมนุษยโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

      - งานบุคคล 

 

4. รอยละของบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคกรต้ังแตระดับดีมากข้ึนไป 

75 78 81 84 87 90 - งานบุคคล 

5. รอยละของบุคลากรผานการประเมิน   

วิทยฐานะ 

80 80 80 80 80 80 - งานบุคคล 

6. มีรายงานสรุปผลความกาวหนา

ดําเนินการหรือประสานในการวางแผน /

การอบรม /พัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

ตามมาตรฐานวิชาชีพท้ังในสวนของการ

พัฒนาตามพ้ืนฐาน (Basic) และเฉพาะ

ทาง   ( Technical / Specific Skill) 

ของแตละสายงานท่ีรับผิดชอบใน

โครงสรางการบริหารงานของแตละ

โรงเรียน 

      - งานบุคคล 

- งานวิเทศสัมพันธ 

7. รอยละของบุคลากรที่จบการศึกษาใน

ระดบัปริญญาโท (แนวคิดจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล) 

20 21 22 23 24 25 - งานบุคคล 

8. รอยละของบุคลากรที่เขารับการอบรม

ตามมาตรฐานวิชาชีพของตนไมนอยกวา 

20 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

80 82 84 86 88 90 - งานบุคคล 

- งานวิเทศสัมพันธ 

 9. มีการอบรมบุคลากรที่ดํารงตําแหนง

หัวหนาตามโครงสรางการบริหารงาน

โรงเรียน 

      - งานบุคคล 
 

5. ขยาย

เครือขายความ

รวมมือเพ่ือ

พัฒนาการจัด

การศึกษา 

1. จํานวนกลุมสาระฯท่ีมีการแบงปน Best 

Practiceนวัตกรรม ในโรงเรียนแตละภาคเรียน 

3 4 5 6 7 8 - งานนิเทศการสอน 

 

2. จํานวนบุคลากรของโรงเรียนท่ีเปนผูแบงปน 

Best Practice /นวัตกรรม ในแตละภาค

เรียน กับโรงเรียนอ่ืนในเครือมูลนิธิฯ 

2 2 2 3 4 5 - งานบุคคล 

 



 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
สภาพความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3. รอยละของครู 8 กลุมสาระฯ เขารวม

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

70 72 74 76 78 80 - งานนิเทศการสอน 

- งานบรหิารฝาย   

8 ฝาย 

4. จํานวนฝายที่มีการจัดกิจกรรมชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ 

3 4 5 6 7 8 - งานนิเทศการสอน 

- งานบรหิารฝาย    

8 ฝาย 

5. จํานวนเครอืขายผูปกครอง / ศิษยเกา / 

ชมุชน ที่มีความชํานาญดานวิชาชีพ ไดเขา

มามีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 

3 4 5 7 9 11 - งานบรหิาร

สํานักงานวิชาการ 

- งานการเรยีนการ

สอนคอมพิวเตอร

และ AI 

- งานระดบัชั้น 

- งานสงเสริมสิทธิ 

ความยุติธรรม

และสันติ 

- งานศูนยดนตรี 

- งานสัมพันธชุมชน 

- งานบรหิารฝาย

ธุรการ-การเงิน 

- งานโภชนาการ 

- งานอนามัย 

- งานบุคคล 

- งานประกัน

คุณภาพ 

6. จํานวนกิจกรรมท่ีชวยเหลือชุมชนโดยความ

รวมมือระหวางโรงเรียนกับเครือขาย 

1 2 3 3 4 4 - งานสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

- งานระดบัชั้น 

- งานสัมพันธชุมชน 

- งานศูนยการ

เรียนรูและ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- งานอภิบาล 

- กลุมสาระฯศิลปะ 

- งานการเรยีนการ

สอนคอมพิวเตอร

และ AI 



 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
สภาพความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6. สรางความ

โดดเดนในการ

จัดการศึ กษา

ตามแนวทาง

อัสสัมชัญธนบุรี 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีผูมีความชํานาญเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ  

STEM EDUCATION และ AI 

3 3 4 4 5 5 - งาน ACT 

Learning Space 

- งานการเรยีนการ

สอนคอมพิวเตอร

และ AI 

- กลุมสาระฯ

วิทยาศาสตรฯ 

2. จํานวนระดับช้ันมัธยมศึกษาที่มีหลักสูตรท่ี

มุงเนนพัฒนาผูเรียนดานหุนยนต 

ปญญาประดิษฐ 

5 6 6 6 6 6 - งาน ACT 

Learning Space 

- งานการเรยีนการ

สอนคอมพิวเตอร

และ AI 

- กลุมสาระฯ

วิทยาศาสตรฯ 

3. จํานวนระดับช้ันที่มีหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนา

ผูเรียนดาน STEM Education 

11 12 12 12 12 12 - งาน ACT 

Learning Space 

- งานการเรยีนการ

สอนคอมพิวเตอร

และ AI 

- กลุมสาระฯ

วิทยาศาสตรฯ 

4. รอยละของผูเรียนมีผลการประเมินช้ินงาน

นวัตกรรมระดับดีข้ึนไป 

60 63 65 70 75 80 - งาน ACT 

Learning Space 

- งานการเรยีนการ

สอนคอมพิวเตอร

และ AI 

- กลุมสาระฯ

วิทยาศาสตรฯ 

5. จํานวนผลการแขงขันและรางวัลระดับชาติ

และนานาชาติ 

2 2 2 2 2 2 - งาน ACT 

Learning Space 

- งานการเรยีนการ

สอนคอมพิวเตอร

และ AI 

- กลุมสาระฯ

วิทยาศาสตรฯ 



 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
สภาพความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ 
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6. จํานวนสถาบัน/หนวยงานที่ลงนามความ

รวมมือทางวิชาการทางดานดานหุนยนต

ปญญาประดิษฐและ STEM Education 

1 2 3 4 5 6 - งาน ACT 

Learning Space 

- งานการเรยีนการ

สอนคอมพิวเตอร

และ AI 

- งานบรหิารฝาย

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

- กลุมสาระฯ

วิทยาศาสตรฯ 

7. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถทาง

ดนตรี หรือกีฬา 

85 85 85 85 85 85 - งานศูนยดนตรี 

- งานศูนยกีฬา 

งานสระวายนํ้า 

- กลุมสาระฯสุข

ศึกษาฯ 

8. มีหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี กีฬา 

ACT Higher Music and Sport Education 

     - งานศูนยดนตรี 

- งานศูนยกีฬา 

9. มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการดาน

ดนตรี กีฬา สูความเปนเลิศตามเกณฑ

มาตรฐานสากล 

     - งานบรหิารฝาย

กิจกรรม 

- งานศูนยดนตรี 

- งานศูนยกีฬา 

- งานศูนยฟตเนส 

- งานสระวายนํ้า 

10. จํานวนรางวัลการแขงขันทักษะทางภาษา

(ภายนอก) 

5 8 11 14 17 20 - งาน English 

Program 

- กลุมสาระฯภาษา  

- กลุมสาระฯ 

ภาษาตางประเทศ 

- งานการเรยีนการ

สอน IEP 

- งานการเรยีนการ

สอนภาษาจีน-ญ่ีปุน 

11. จํานวนรอยละของนักเรียนที่เขารวมใน

การแสดงความสามารถทักษะทางภาษาบน

เวที 

60 65 70 75 80 85 - งาน English 

Program 

- กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 
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สภาพความสําเร็จ 
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- งานการเรยีนการ

สอน IEP 

- งานการเรยีนการ

สอนภาษาจีน-ญี่ปุน 

12. จํานวนกิจกรรมของการบริหารจัด

การพลังงาน สิ่งแวดลอม และการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

โรงเรียนที่สอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน SDGs 

6 6 7 7 8 8 - งานศูนยการ

เรียนรูและ

เศรษฐกิจพอเพียง 

13. จํานวนนวัตกรรมเก่ียวกับพลังงานและ

การอนุรักษส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 - งานศูนยการ

เรียนรูและ

เศรษฐกิจพอเพียง 

14. รอยละของโครงงานที่ผานเกณฑการ

ประเมินต้ังแตระดับดีข้ึนไป 

70 75 80 85 90 95 - งานศูนยการ

เรียนรูและ

เศรษฐกิจพอเพียง 

6 ยุทธศาสตร 70 ตัวชี้วัด        

 



 

พันธกิจ / เปาหมาย / ยุทธศาสตร / กลยุทธ / ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.  สงเสริมการ

จัดการศึกษา

ตามทิศทาง

การศึกษาใน

แนวมงฟอรต 

 

1. โรงเรียนมี

การสงเสริม

การจัด

การศึกษาตาม

ทิศทาง

การศึกษาใน

แนวมงฟอรต

ครอบคลุมทุก

มิติอยางมี

คุณภาพ 

 

1.สรางความ

โดดเดนการจัด

การศึกษาใน

แนวมงฟอรต 

1.1 โรงเรียนมีการ

ดูแลคุมครองและ

ปองกันภัยคุกคามใน

ชีวิตรูปแบบใหม 

เคารพศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

1. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการ

ดูแล คุมครอง และปองกันภัย

คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม  

(มิติที่ 2) 

2. ร อยละขอ งครู ผู ส อน แล ะ

บุคลากรทางการศึกษาที่มี

ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

การดูแล คุมครอง และปองกัน

ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

(มิตทิี่ 3) 

3. จํ า น ว น เ ค รื อ ข า ย ท า ง

ครอบครัว/ ชุมชน เพื่อชวย

สงเสริมการดูแลคุมครองและ

ปกปองนักเรียนจากภัยคุกคาม

ในชีวิตรูปแบบใหมในมิติที่ 2 

และ 3 ตามทิศทางการจัด

การศึกษาในแนวมงฟอรต (มิติ

ที่ 4, 6, 8) 

1.2. โรงเรียนมีระบบ

ดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเพ่ือการ

พัฒนานักเรียนท้ัง

ครบ (มิติที่ 3,6) 

4. มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ต า ม ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาของโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย (มาตรฐานที่ 10.6) 

(มิติที่ 3, 4, 6, 8) 

5. มี ส ถาน ท่ีที่ เ อ้ื อ ต อ ก า ร ใ ห

คําปรึกษาชวยเหลือนักเรียนที่

ชวยใหนักเรียนสามารถเขาถึง

การปรึกษา (มิตทิี่ 3, 5) 

6. รอยละของนักเรียนกลุมเส่ียง

ไดรับการดูแลชวยเหลือ (มิติท่ี 

3, 5) 



 

พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

7. จํานวนเครือขายผูปกครอง/

ศิษย เกา/ ชุมชนที่มีความรู /

ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ น

กิจกรรม บํ า บัดหรื อ เป น ท่ี

ปรึกษาในการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน (มิตทิี่ 4, 6, 8) 

1.3. จัดการศึกษาเพ่ือ

ผูดอยโอกาส 

8. รับนักเรียนที่มาจากสวนของ

สงัคมที่ดอยโอกาสทางรางกาย 

สังคม เศรษฐกิจ และผูที่อยู

ชายขอบสังคมอยางนอย รอย

ละ 1 ของจํานวนนักเรียนใน

โรงเรียน (มิติที่ 2) 

1.4. ยกระดบัการจัด

การศึกษาที่เคารพตอ

ชุมชนของชีวิต 

(Community of 

Life / Our 

Common Home) 

(มิติที่ 7) 

9. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการ

ลดหรือดูดซับกาซเรือนกระจก 

การสงเสริมกิจกรรมท่ีสราง

เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป น มิ ต ร ต อ

สิ่ ง แวดล อมและปร ะห ยั ด

พลังงาน 

10. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการ

เรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 

( Sufficiency  Economy 

Philosophy) 

11. มีสารสนเทศแสดงการลดหรือ

ดูดซับกาซเรื อนกระจก ใน

โรงเรียน 

1.5. พัฒนาอัตลักษณ

นักเรียนตามอัต

ลักษณการศึกษาของ

โรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบ

รยีลแหงประเทศไทย 

ใหเปนจุดเดน เพ่ือ

12. รอยละของนักเรียนที่ มี อั ต

ลั ก ษ ณ ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ

การศึกษาของโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทยในระดับดีมากขึ้น

ไป (มิติท่ี1, 4, 8) 
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สรางความเช่ือมั่น

ใหกับผูปกครอง/

ผูเก่ียวของในการจัด

การศึกษา (มิติท่ี 1) 

1.6. โรงเรียน

เสริมสรางวัฒนธรรม

ใหนักเรียนมีจิต

สาธารณะในการ

บําเพ็ญประโยชนตอ

สงัคม  (มิติที่ 1) 

13. รอยละของนัก เรี ยนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เขารวม

กิ จก ร ร ม จิ ต อ า ส า ใ น ก า ร

บําเพ็ญประโยชนดวยตนเอง

ตอสังคม ปการศึกษาละไมตํ่า

กวา 20 ช่ัวโมง 

2.   พัฒนาการ

จัดการเรียน

การสอนในยุค

ดิจิทัลและ

เสริมสราง

ทักษะท่ีจําเปน

ในศตวรรษที่ 

21 

 

2. โรงเรียนมี

การพัฒนาการ

จัดการเรียน

การสอนในยุค

ดิจิทลั และ

เสริมสราง

ทักษะท่ีจําเปน

ในศตวรรษที่ 

21อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.พัฒนาและ

เสริมสราง

คุณภาพการจัด

การศึกษาใน

ยุคดิจิทัล 

2.1. โรงเรียนสงเสริม

การจัดการศึกษาที่

สงเสริมทักษะการ

เปนผูประกอบการ 

หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานใหกับผูมี

ความสนใจ 

1. รอยละของผู ท่ี เ ก่ียวของที่มี

ความพึงพอใจต อหลัก สูตร

สถานศึกษาตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีเปนการ

สงเสริมทักษะการเปน

ผูประกอบการ (Entrepreneur 

skill ) ใหกับผูท่ีมีความสนใจ 

2.2. เพ่ิมโอกาสทาง

การศกึษาผานดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษาสําหรับ

นักเรียน 

3. จํานวนกลุมสาระการเรียนรูที่

ผสมผสานระหวาง On site 

และ Online ในแตละชวงช้ัน 

2.3. ยกระดบั

คุณภาพนักเรียนใหมี

ทักษะสําคัญจําเปนใน

โลกศตวรรษท่ี 21 

(3Rs 8Cs) ที่

สอดคลองกับ

หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ และมี

ความเปนพลเมือง

ดิจิทลั (Digital 

Citizenship) 

4. จํานวนชวงช้ันท่ีนักเรยีนที่มี

ผลงานสงเสริมใหเกิดทักษะ

สาํคัญจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 

21 (3Rs 8Cs) 

5. จํานวนผลงานของนักเรียนที่

ไดรับรางวัลระดับมูลนิธิฯ  

ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับ

ภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

โดยผลงาน ช้ินงานแตละช้ินให

ครอบคลุม 3Rs 8Cs 

6. รอยละของนักเรยีนท่ีผาน

เกณฑการประเมินทักษะ
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สาํคัญจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 

21 (3Rs 8Cs) 

7. รอยละของนักเรยีนมีทักษะ

ความเปนพลเมืองดิจิทัล 

(Digital Citizenship) 

8. พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาป

ที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 และ 

มัธยมศึกษาปที่ 3 จากการ

สอบวัดคุณภาพของสมาพันธ

สมาคมผูปกครองและครู

โรงเรียนในเครือของมูลนิธิฯ 

ในวิชาวิทยาศาสตร วิชา

คณิตศาสตรและวิชา

ภาษาอังกฤษตามคา T-Score 

โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 ตอป

การศึกษา 

9. มีการใชตํารากลาง

ภาษาอังกฤษและขอสอบวัด

และประเมินผลนักเรียนที่ใช

ตํารากลางภาษาอังกฤษ ใน

รูปแบบส่ือดิจิทัล รวมกับ

สถาบันท่ีไดมาตรฐานสากล 

10. ผ ล ก า ร ส อ บ  CEFR ห รื อ

เทียบเทาของนักเรียนที่ผาน

เกณฑ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป

การศกึษา 

- ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

อยูในระดับ A1 

- ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

อยูในระดับ A2 

- ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3   

อยูในระดับ B1 
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- ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6   

อยูในระดับ B2 

11. รอยละของนักเรยีนท่ีผาน

เกณฑวัดระดับมาตรฐาน

ทักษะทักษะภาษาจีนตาม

เกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

(ประถมศึกษา-YCT, 

มัธยมศึกษา -HSK) 

2.4.พัฒนาตําราเรียน 

นวัตกรรม แหลง

เรียนรูและส่ือการ

เรียนรูยุคดิจิทลั ใหมี

คุณภาพ เขาถึงไดไม

จํากัดสถานที่และ

เวลา และรักษามรดก

ทางการศึกษาของ

มูลนิธิคณะเซนตคา- 

เบรียลแหงประเทศ

ไทย 

12. มีการจัดการเรียนรูรายวิชา 

Montfort Studies ใน

ระดบัช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

13. ใชหนังสือดรุณศึกษาใน

ระดบัช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ถึง ประถมศึกษาปท่ี 4 และใช

แบบฝกหัดดรุณศึกษาใน

ระดบัช้ัน ประถมศึกษาปที่1 

ถึง ประถมศึกษาปท่ี4 

14. ใชแบบฝกหัดคัดไทยและ

แบบฝกหัดคัดอังกฤษ 

(Handwriting)ของมูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศ

ไทยในระดับช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 1 – ประถมศึกษาปที่ 6 

15. มีบริการหนังสือหรือสื่อการ

เรียนรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

หรือรูปแบบหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส (E-Library) 

16. จํานวนสื่อ/นวัตกรรมใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสของ

นักเรียนที่ผานการพิจารณา

คุณภาพระดับดีมากข้ึนไปจน
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ไดรับการเผยแพรผลงานผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

2.5 พัฒนาระบบการ

วัดและประเมินผลให

มีมาตรฐานสากล 

สอดคลองหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ 

17. รอยละของบุคลากรมีความรู 

ความเขาใจ ดานการวัดและ

ประเมินผลฐานสมรรถนะ 

18. มี โ ป ร แ ก ร ม ก า ร วั ด แ ล ะ

ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.  ยกระดบั

โรงเรียน ใหมี

กระบวนการ

บริหารจัดการ

องคกรสู

มาตรฐานสากล 

(TQA) 

 

3. โรงเรียนมี

กระบวนการ

บริหารจัดการ

องคกรสู

มาตรฐานสากล 

(TQA) 

 

3 . พั ฒ น า

กระบวนการ

บริหารจัดการ

อ ง ค ก ร สู

มาตรฐานสากล 

3.1. พัฒนา

กระบวนการบริหาร

โรงเรียนสู

มาตรฐานสากล 

 

1. โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร กํ า ห น ด

มาตรฐานสากล (TQA) ใน

แผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศกึษาของโรงเรียน 

2. โรงเรียนไดรับรางวัลการบริหารสู

ความเปนเลิศ (TQC) 

3.2.ยกระดับการ

บริหารจัดการตาม

คูมือหลักธรรมาภิบาล

ของมูลนธิิคณะเซนต

คาเบรียลแหง

ประเทศไทย 

3. มีผลการประเมินการบริหารโดยใช

หลักธรรมาภิบาลตามคูมือการ

บริหารหลักธรรมาภิบาลของ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทยในภาพรวมระดับ

คุณภาพดีมากข้ึนไป 

3.3. พัฒนาการกํากับ 

ติดตามการ

ดําเนินงานของ

โรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

4. รอยละความพึงพอใจตอการใช

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ 

5. จํ านวนงานวิ จั ยสถาบั นเชิ ง

ประยุกต (Applied Research) 

6. รอยละของบุคลากรมีความรู  

ความเขาใจดานการวิจัย ต้ังแต

ระดับดีข้ึนไป 

7. โรงเรียนผานเกณการประเมิน

คุณภาพจากหนวยงานภายนอก

ต้ังแตระดับดีข้ึนไป 

8. ร อยละครู ผู สอนทมี ผลการ

ประเมินนิ เทศการสอนต้ังแต

ระดับดีข้ึนไป 
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3.4.การบริหาร

จัดการความเส่ียง 

(Risk Management) 

9. มีแผนบริหารความเสี่ ยง (Risk 

Management) ของโรงเรี ยนที่

เก่ียวของกับคุณภาพนักเรียน 

จํานวนนักเรียนที่ลดลง คุณภาพ

บุคลากร ระบบการเงินและดาน

ความปลอดภัย 

10. มีแผนการบริหารจัดการสภาวะ

วิกฤติ  (Crisis Management) ท่ี

เก่ียวของกับโรคระบาด ภัยพิบัติ

และการสื่อสาร 

4.  พัฒนา

ระบบการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร

มนุษยใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

4. โรงเรียนมี

ระบบการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร

มนุษยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

4.เพ่ิม

ประสิทธิภาพ

การบริหารงาน

ทรัพยากร

มนุษย 

4.1 สรางความ

เขมแข็งของระบบ

การบรหิารงาน

ทรัพยากรมนุษยใหมี

ประสิทธิภาพ 

1. มีการสงบุคลากรเขารับการอบรม

เก่ียวกับระบบงานทรัพยากร

มนุษยตามคูมือมูลนิธิฯ 

2. มีการกํากับ ติดตามและราย

ผลการดําเนินงานตามคูมือ

การบริหารทรัพยากรมนุษย

ของมูลนธิิคณะเซนตคาเบรียล

แหงประเทศไทย 

3. มีเครือขายความรวมมือของ

งานทรัพยากรมนุษยโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล  

แหงประเทศไทย 

4. รอยละของบุคลากรมีความ

ผูกพันตอองคกรต้ังแตระดับดี

มากข้ึนไป 

5. รอยละของบุคลากรผานการ

ประเมินวิทยฐานะ 

4.2 พัฒนาบุคลากร

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. มีรายงานสรุปผล

ความกาวหนาดําเนินการหรือ

ประสานในการวางแผน /การ

อบรม /พัฒนาบุคลากร

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศ
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ไทย ตามมาตรฐานวิชาชีพท้ัง

ในสวนของการพัฒนาตาม

พ้ืนฐาน (Basic) และเฉพาะ

ทาง ( Technical / Specific 

Skill) ของแตละสายงานที่

รับผิดชอบในโครงสรางการ

บริหารงานของแตละโรงเรียน 

7. รอยละของบุคลากรที่จบ

การศึกษาในระดับปริญญาโท  

8. รอยละของบุคลากรที่เขารับ

การอบรมตามมาตรฐาน

วิชาชีพของตนไมนอยกวา 20 

ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

4.3 พัฒนาบุคลากรที่

ดํารงตําแหนงหัวหนา

ตามโครงสรางการ

บริหารงานโรงเรียน 

9. มีการอบรมบุคลากรท่ีดํารง

ตําแหนงหัวหนาตามโครงสราง

การบริหารงานโรงเรียน 

5. สงเสรมิและ

ขยายเครือขาย

ความรวมมือใน

การพัฒนาการ

จัดการศึกษา

ของโรงเรียน

และชุมชน 

 

5. โรงเรียนมี

การขยาย

เครือขายความ

รวมมือกับ

บุคคลและ

หนวยงานตาง 

ๆ ในการ

พัฒนาการจัด

การศึกษาของ

โรงเรียนและ

ชุมชนอยาง

ตอเนื่อง 

5. ขยาย

เครือขายความ

รวมมือเพ่ือ

พัฒนาการจัด

การศึกษา 

5.1 สงเสริมการ

แลกเปลี่ยนองค

ความรูทางการศึกษา

ท้ังภายในองคกรและ

ภายนอก 

1. จํานวนกลุมสาระฯท่ีมีการ

แบงปน Best Practice

นวัตกรรม ในโรงเรียนแตละ

ภาคเรียน 

2. จํานวนบุคลากรของโรงเรียนท่ี

เปนผูแบงปน Best Practice 

/นวัตกรรม ในแตละภาคเรียน 

กับโรงเรียนอ่ืนในเครือมูลนิธิฯ 

3. รอยละของครู 8 กลุมสาระฯ 

เขารวมกิจกรรมชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ 

4. จํานวนฝายที่มีการจัดกิจกรรม

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

5.2 ทุกภาคสวนของ

สงัคมมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาที่

5. จํานวนเครือขายผูปกครอง / 

ศิษยเกา / ชุมชน ที่มีความ

ชํานาญดานวิชาชีพ ไดเขามามี



 

พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตอบสนองความ

ตองการของโรงเรียน

และชุมชน 

สวนรวมในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

6. จํานวนกิจกรรมที่ชวยเหลือ

ชุมชนโดยความรวมมือ

ระหวางโรงเรียนกับเครือขาย 

6. สงเสรมิการ

จัดการศึกษาที่

เปนเอกลักษณ

ของโรงเรียน 

ดานเทคโนโลยี 

ภาษา ดนตรี 

กีฬา และ

สิ่งแวดลอม 

6. โรงเรียนมี

การจัด

การศึกษาที่

เปนเอกลักษณ

ของโรงเรียน      

ดานเทคโนโลยี 

ภาษา ดนตรี 

กีฬา และ

สิ่งแวดลอมได

อยางโดดเดน 

6. สรางความ

โดดเดนในการ

จัดการศึกษา

ตามแนวทาง

อัสสัมชัญธนบุรี 

6.1ยกระดบัสูความ

เปนเลิศดานหุนยนต

ปญญาประดิษฐ และ 

STEM Education 

 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีผูมีความ

ชํานาญเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาการจัดการศึกษา

แบบ  STEM EDUCATION 

และ AI 

2. จํานวนระดับช้ันมัธยมศึกษาที่

มีหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนา

ผูเรียนดานหุนยนต 

ปญญาประดิษฐ 

3. จํานวนระดับช้ันที่มีหลักสูตรท่ี

มุงเนนพัฒนาผูเรียนดาน 

STEM Education 

4. รอยละของผูเรียนมีผลการ

ประเมินช้ินงานนวัตกรรม

ระดบัดีข้ึนไป 

5. จํานวนผลการแขงขันและ

รางวัลระดับชาติและ

นานาชาติ 

6. จํานวนสถาบัน/หนวยงานที่ลง

นามความรวมมือทางวิชาการ

ทางดานดานหุนยนต

ปญญาประดิษฐและ STEM 

Education 

6.2 สรางความ

เขมแข็งการเรียนการ

สอน ACT Higher 

Music and Sport 

Education ที่มี

7. รอยละของผูเรียนท่ีมี

ความสามารถทางดนตรี หรือ

กีฬา 

8. มีหลักสูตรการเรียนการสอน

ดนตรี กีฬา ACT Higher 



 

พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คุณภาพ

มาตรฐานสากล 

 

Music and Sport 

Education 

9. มีการพัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการดานดนตรี กีฬา 

สูความเปนเลิศตามเกณฑ

มาตรฐานสากล 

6.3 ยกระดับความ

เปนเลิศทักษะทาง

ภาษาสู

มาตรฐานสากล 

 

10. จํานวนรางวัลการแขงขัน

ทักษะทางภาษา(ภายนอก) 

11. จํานวนรอยละของนักเรียนท่ี

เขารวมในการแสดง

ความสามารถทักษะทางภาษา

บนเวที 

6.4 สงเสริมการ

บริหารจัดการดาน

พลังงาน สิ่งแวดลอม  

และศูนยการเรียนรู

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

อยางย่ังยืน 

12. จํานวนกิจกรรมของการ

บริหารจัดการพลังงาน 

สิ่งแวดลอม และการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของโรงเรียนท่ี

สอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน SDGs 

13. จํานวนนวัตกรรมเก่ียวกับ

พลังงานและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 

14. รอยละของโครงงานที่ผาน

เกณฑการประเมินตั้งแตระดับ

ดีข้ึนไป 

6 พันธกิจ 6 เปาหมาย 6 ยุทธศาสตร 24 กลยุทธ 70 ตัวชี้วัด 

 

 

 



 

แผนภาพรวมของแผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชญัธนบุรี ปการศึกษา 2565-2570 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบและ

แนวคิด 

วสิยัทัศน 

เปาหมาย 

ยุทธศาสตร 

ใชกรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนฯ ตามขอบขายงานของโรงเรียนและสอดคลองขอบขายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 แนวคิด  

พัฒนายุทธศาสตรโรงเรียน โดยการเก็บขอมูลจากรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับเดิม เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 5 ชุด (SWOT Analysis ของผูเก่ียวของ และผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียน  

ความคาดหวัง การจัดการศึกษาในอนาคต พ.ศ. 2560-2564) 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จัดการศึกษาในแนวมงฟอรต เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสุข และมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สูการเปนพลเมืองดิจิทัล เปนเลิศดานภาษา ดนตรี กีฬา เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ดวยคุณภาพมาตรฐานสากล 

1.  โรงเรียนมีการสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอรตครอบคลุมทุกมิต ิ 2. โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และเสริมสรางทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21

อยางมีประสิทธิภาพ 3.  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการองคกรสูมาตรฐานสากล (TQA) 4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ 5.  โรงเรียนมีการขยายเครือขาย 

ความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชมุชนอยางตอเนื่อง 6.  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียน ดานเทคโนโลยี ภาษา ดนตรี กีฬา 

และส่ิงแวดลอมไดอยางโดดเดน 

1.   สรางความโดดเดนการจัด

การศกึษาในแนวมงฟอรต 

6.   สรางความโดดเดนในการจัด

การศึกษาตามแนวทางอัสสัมชัญธนบุรี 

3.   พัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการองคกรสูมาตรฐานสากล 

4.   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย 

5.   ขยายเครือขายความรวมมือเพื่อ

พัฒนาการจัดการศึกษา 

2.   พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพ

การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล 

1.1 โรงเรียนมีการดูแลคุมครองและปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม เคารพศักด์ิศรีของความเปนมนุษย การหลอหลอมบุคคลและเปดโอกาสทางการศึกษา 

สงเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กความยุติธรรมและสันติ (มิติที่ 2, 3, 6)", 1.2 โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อการพัฒนานักเรียนท้ังครบ (มิติท่ี 3,6)   

1.3 จัดการศึกษาเพ่ือผูดอยโอกาส 1.4 ยกระดับการจัดการศึกษาท่ีเคารพตอชุมชนของชีวิต (Community of Life / Our Common Home) (มิติท่ี 7)        
1.5 พัฒนาอัตลักษณนักเรียนตามอัตลักษณการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ใหเปนจุดเดน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับ

ผูปกครอง/ผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษา (มติิที่ 1) 1.6 โรงเรียนเสริมสรางวัฒนธรรมใหนักเรียนมีจติสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  (มิติที่ 1) 

2.1 โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาที่สงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหกับผูมีความสนใจ 2.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผาน

ดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียน 2.3 ยกระดับคุณภาพนักเรียนใหมีทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

และมีความเปนพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 2.4พัฒนาตําราเรียน นวัตกรรม แหลงเรียนรูและส่ือการเรียนรูยุคดิจิทัล ใหมีคุณภาพ เขาถึงไดไมจํากัด

สถานท่ีและเวลา และรักษามรดกทางการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหมีมาตรฐานสากล 

สอดคลองหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

3.1 พัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนสูมาตรฐานสากล  3.2 ยกระดับการบริหารจัดการตามคูมือหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

3.3 พัฒนาการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  3.4 การบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) 

4.1 สรางความเขมแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ 4.2 พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 4.3 พัฒนาบุคลากรที่ดํารงตําแหนง

หัวหนาตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

5.1 สงเสริมการแลกเปล่ียนองคความรูทางการศึกษาท้ังภายในองคกรและภายนอก 5.2 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความ

ตองการของโรงเรียนและชุมชน 

6.1 ยกระดับสูความเปนเลิศดานหุนยนตปญญาประดิษฐ และ STEM Education 6.2 สรางความเขมแข็งการเรียนการสอน ACT Higher Music and Sport 
Education ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 6.3 ยกระดับความเปนเลิศทักษะทางภาษาสูมาตรฐานสากล 6.4 สงเสริมการบริหารจัดการดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม  

และศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางย่ังยืน 



 

สรุปภาพรวมจํานวนยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ปการศึกษา 2565-2570 

ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.สรางความโดดเดนการจัด

การศึกษาในแนวมงฟอรต 

1.1 โรงเรียนมีการดูแลคุมครองและปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม เคารพศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

8 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัด 

1.2. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือการพัฒนานักเรียนท้ังครบ (มิติท่ี 3,6) 7 มาตรการ 4 ตัวช้ีวัด 

1.3. จัดการศึกษาเพ่ือผูดอยโอกาส 2 มาตรการ 1 ตัวช้ีวัด 

1.4. ยกระดับการจัดการศึกษาท่ีเคารพตอชุมชนของชีวิต (Community of Life /  

Our Common Home) (มิติที่ 7) 

4 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัด 

1.5. พัฒนาอัตลักษณนักเรียนตามอัตลักษณการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต-

คาเบรียลแหงประเทศไทย ใหเปนจุดเดน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับผูปกครอง/ผูเก่ียวของ

ในการจัดการศึกษา (มิติท่ี 1) 

3 มาตรการ 1 ตัวช้ีวัด 

1.6. โรงเรียนเสริมสรางวัฒนธรรมใหนักเรียนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอ

สังคม  (มิติที่ 1) 

2 มาตรการ 1 ตัวช้ีวัด 

6 กลยุทธ 26 มาตรการ 13 ตัวชี้วัด 

2 . พั ฒน า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร า ง

คุณภาพการจัดการศึกษาในยุค

ดิจิทัล 

2.1. โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการ หรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะดานใหกับผูมีความสนใจ 

2 มาตรการ 2 ตัวช้ีวัด 

2.2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานดิจิทัล เพ่ือการศกึษาสําหรับนักเรียน 1 มาตรการ 1 ตัวช้ีวัด 

2.3. ยกระดับคุณภาพนักเรียนใหมีทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีความเปนพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 

4 มาตรการ 8 ตัวช้ีวัด 

2.4.พัฒนาตําราเรียน นวตักรรม แหลงเรียนรูและส่ือการเรียนรูยุคดิจิทัล ใหมีคุณภาพ เขาถึงได

ไมจํากัดสถานท่ีและเวลา และรักษามรดกทางการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 

แหงประเทศไทย 

5 มาตรการ 5 ตัวช้ีวัด 
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2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใหมีมาตรฐานสากล สอดคลองหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ 

2 มาตรการ 2 ตัวช้ีวัด 

5 กลยุทธ 14 มาตรการ 18 ตัวชี้วัด 

3.พัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการองคกรสูมาตรฐานสากล 

3.1. พัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

 

2 มาตรการ 2 ตัวช้ีวัด 

3.2.ยกระดับการบริหารจัดการตามคูมือหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 

แหงประเทศไทย 

2 มาตรการ 1 ตัวช้ีวัด 

3.3. พัฒนาการกํากับ ตดิตามการดําเนินงานของโรงเรียนใหมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 4 มาตรการ 5 ตัวช้ีวัด 

3.4.การบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) 2 มาตรการ 2 ตัวช้ีวัด 

4 กลยุทธ 10 มาตรการ 10 ตัวชี้วัด 

4 . เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

บริหารงานทรัพยากรมนุษย 

4.1 สรางความเขมแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ 4 มาตรการ 5 ตัวช้ีวัด 

4.2 พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 1 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัด 

4.3 พัฒนาบุคลากรที่ดํารงตําแหนงหัวหนาตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 1 มาตรการ 1 ตัวช้ีวัด 

3 กลยุทธ 6 มาตรการ 9 ตัวชี้วัด 

5. ขยายเครือขายความรวมมือ

เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

5.1 สงเสริมการแลกเปล่ียนองคความรูทางการศึกษาท้ังภายในองคกรและภายนอก 2 มาตรการ 4 ตัวช้ีวัด 

5.2 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ

โรงเรียนและชุมชน 

3 มาตรการ 2 ตัวช้ีวัด 

2 กลยุทธ 5 มาตรการ 6 ตัวชี้วัด 

6. สรางความโดดเดนในการจัด

ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม แ น ว ท า ง

อัสสัมชัญธนบุร ี

6.1ยกระดับสูความเปนเลิศดานหุนยนตปญญาประดิษฐ และ STEM Education 4 มาตรการ 6 ตัวช้ีวัด 

6.2 สรางความเขมแข็งการเรียนการสอน ACT Higher Music and Sport Education  

ท่ีมีคณุภาพมาตรฐานสากล 

3 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัด 



 

ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6.3 ยกระดับความเปนเลิศทักษะทางภาษาสูมาตรฐานสากล 1 มาตรการ 2 ตัวช้ีวัด 

6.4 สงเสริมการบริหารจัดการดานพลังงาน สิ่งแวดลอม  และศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางย่ังยืน 

3 มาตรการ 3 ตัวช้ีวัด 

4 กลยุทธ 11 มาตรการ 14 ตัวชี้วัด 

6 ยุทธศาสตร 24 กลยุทธ 72 มาตรการ 70 ตัวชี้วัด 

 



  

 

     
 
 
 
 
 
 




