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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ (vision)

โรงเรี ยนอัสสัมชัญมีมาตรฐานสากล ตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ ต นักเรี ยนมีคุณธรรม เป็ นผูน้ าํ ที่ดีสู่ สังคม
และมีความเป็ นเลิศด้านวิชาการ

พันธกิจ (Missions)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดการศึกษาตามทิศทางในแนวมงฟอร์ ต
ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าํ ที่ดีสู่สังคม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนให้มีมาตรฐานสากล
พัฒนาการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศด้านวิชาการ
พัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ส่ งเสริ มเครื อข่ายความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรี ยน
7. ยกระดับระบบสารสนเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพ

เป้ าหมาย (Goals)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ ต
นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าํ ที่ดีของสังคม
นักเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานสากล มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
โรงเรี ยนอัสสัมชัญมีความเป็ นเลิศด้านวิชาการ
ระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีประสิ ทธิ ภาพ
บุคลากรของโรงเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และมีความผูกพันกับโรงเรี ยน
มีเครื อข่ายความร่ วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่ วนทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน เพื่อยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
8. ระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ
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ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

1. โรงเรี ยนจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ ต ในระดับดีมากขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าํ ที่ดีของสั งคม
3. ร้อยละของนักเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานสากล
4. ร้อยละของนักเรี ยนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก
5. ร้อยละของนักเรี ยนมีผลสอบระดับชาติสูงกว่า T-Score 40
6. ระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
7. ร้อยละของบุคลากรมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพตามคุรุสภาระดับดีข้ ึนไป
8. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อโรงเรี ยนระดับดีข้ ึนไป
9. จํานวนเครื อข่ายความสําเร็ จที่เกิดจากความร่ วมมือในด้านต่างๆ
10. ระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ

ยุทธศาสตร์ (Strategy) และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ท่ี
ยุทธศาสตร์ ท่ี
ยุทธศาสตร์ ที่
ยุทธศาสตร์ ที่
ยุทธศาสตร์ ที่
ยุทธศาสตร์ ที่
ยุทธศาสตร์ ที่

1
2
3
4
5
6
7

ฟื้ นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
เสริ มสร้างระบบการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าํ ที่ดีสู่สังคม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
เสริ มสร้างระบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับการศึกษาด้านวิชาการสู่ ความเป็ นเลิศ
เร่ งรัดระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เสริ มสร้างเครื อข่ายและขยายเครื อข่ายความร่ วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่ วนภายใน
และภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 เร่ งรัดการจัดทําสารสนเทศของโรงเรี ยนให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ฟื้ นฟูการจัดการศึกษาให้ บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ ต
จุดมุ่งหมาย
มุ่งฟื้ นฟูและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรี ย น ให้ นกั เรี ยน ผูร้ ่ วมบริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รู้
เข้าใจและปฏิบตั ิตามทิศทางการจัดการศึกษา ในแนวมงฟอร์ ต มีเครื อข่ายความร่ วมมือ การจัดหลักสู ตร การจัด
กิจกรรมที่ปลูกฝัง ส่ งเสริ มและพัฒนา ให้เคารพต่อชุมชนของชีวติ ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต อย่าง
ยัง่ ยืน
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริ งและการช่วยเหลือสังคม
2. ร้อยละของผูร้ ่ วมบริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รู ้ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามค่านิยมในแนวมงฟอร์ต
3. โรงเรี ยน จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต อย่างมีคุณภาพ
4. จํานวนเครื อข่ายการพัฒนาการศึกษาในแนวมงฟอร์ ตและบทบาทการมีส่วนร่ วม
5. โรงเรี ยนมีกระบวนการเคารพต่อชุมชนของชีวติ ที่มีคุณภาพ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรี ยนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวติ (ตามคุณค่าพระวรสาร)มีวริ ิ ยะ อุตสาหะรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผูร้ ่ วมบริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ เข้าใจและปฏิบตั ิตามค่านิยมในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดการศึกษา เพื่อส่ งเสริ มการเคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ มนุษยชน สิ ทธิ เด็ก ความยุติธรรม
และสันติ
กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริ มสร้างผูร้ ่ วมงานและเสริ มพลังเครื อข่ายเพื่อจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ ต
กลยุทธ์ที่ 1.5 เคารพต่อชุมชนของชีวติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้างระบบการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าํ ที่ดีสู่ สังคม
จุดมุ่งหมาย
มุ่งพัฒนาและส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีความเป็ นผูน้ าํ ที่ดีสู่สังคม ในด้านกายภาพ ด้าน
สติปัญญา ด้านบุคลิกภาพ และด้านการรับใช้ผอู ้ ื่น อันจะนําไปสู่ การเป็ นสุ ภาพบุรุษอัสสัมชัญ
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีลกั ษณะทางกายภาพที่ดี
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีสติปัญญาทีด่ ี
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีบุคลิกภาพผูน้ าํ ที่ดี
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีลกั ษณะการรับใช้ผอู้ ่ืน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าํ ที่ดีสู่ สังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ มีมาตรฐานสากล
จุดมุ่งหมาย
โรงเรี ยนมีความเป็ นมาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนานักเรี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก มีความสามรถในการ
สื่ อสาร มีจิตสาธารณะ สํานึกในการบริ การสังคม การจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถ
พัฒนาไปสู่ จุดสู งสุ ดแห่งศักยภาพ การบริ หารจัดการด้วยคุณภาพ การประสานความร่ วมมือกับภูมิภาคจนกระทัง่ ถึง
เครื อข่ายระดับชาติ และนานาชาติ
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีมาตรฐานสากล (เป็ นเลิศวิชาการ สื่ อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ลํ้าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
2. โรงเรี ยนมีหลักสู ตรเฉพาะทางที่ เข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีคุณภาพสู่ ประชาคมอาเซียน (พัฒนา IT สมรรถนะด้านอาชีพ)
4. งานวิจยั องค์กรมีคุณภาพ สามารถนําไปพัฒนาองค์กรสู่ คุณภาพ
5. จํานวนของนักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายใน
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี
กลยุทธ์ท่ี
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ท่ี
กลยุทธ์ที่

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

พัฒนานักเรี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก
พัฒนาหลักสู ตรเฉพาะทางที่เข้มแข็งเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
พัฒนานักเรี ยนให้มีคุณภาพสู่ ประชาคมอาเซี ยน
เร่ งรัดงานวิจยั องค์กรให้มีคุณภาพ สามารถนําไปพัฒนาองค์กรสู่ คุณภาพ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนนักเรี ยนได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมาย
มุ่งพัฒนาระบบบริ หารจัดการ การกระจายอํานาจการบริ หาร การยึดหลักในความถู กต้องดีงาม การสร้าง
ความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู ้ แสดงความคิดเห็น การตัดสิ นใจ สร้างความ
ตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ สํานึกในความรับผิดชอบ การจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจาํ กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ส่วนรวม
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. โรงเรี ยนมีระบบการบริ หารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA (Thailand Quality Award)
หรื อ TQC (Thailand Quality Class)
2. โรงเรี ยนบริ หารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
3. ร้อยละของการใช้ทรัพยากรลดลง
4. ร้อยละของบุคลากรของโรงเรี ยนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร ( English Medium)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA
กลยุทธ์ท่ี 4.2 เร่ งรัดการบริ หารจัดการและการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและคุม้ ค่า
ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ยกระดับการศึกษาด้ านวิชาการสู่ ความเป็ นเลิศ
จุดมุ่งหมาย
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ มีความเป็ นเลิศด้านวิชาการ ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลักสู ตร การจัดการเรี ยน
การสอน ระบบการวัดประเมินผล สื่ อเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจยั การพัฒนานักเรี ยนตามการเรี ยนรู ้รูปแบบ BBL
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู ้ในทักษะการเรี ยนรู ้ของศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยน ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบระดับชาติสูงกว่าค่า T-Score 40
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามความถนัดและศักยภาพของผูเ้ รี ยน
3. จํานวนของผูเ้ รี ยนที่ได้เป็ นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
4. โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนตามหลักการเรี ยนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning)
5. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ท่ี
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ท่ี
กลยุทธ์ท่ี

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

พัฒนานักเรี ยนระดับ ม.3 และ ม.6 ให้มีผลการสอบระดับชาติสูงกว่าค่า T-Score 40
พัฒนาหลักสู ตรที่สามารถพัฒนาความถนัด และศักยภาพของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการเตรี ยมนักเรี ยน เพื่อเป็ นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
จัดการเรี ยนการสอนและพัฒนานักเรี ยนตามการเรี ยนรู้แบบ BBL (Brain- based Learning)
ส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาให้นกั เรี ยนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จากสถาบันที่ได้รับการรับรองทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 เร่ งรั ดระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ มีประสิ ทธิภาพ
จุดมุ่งหมาย
มุ่งส่ งเสริ ม และพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรัก ความผูกพันที่ดีต่อองค์กร
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรระดับดีข้ ึนไปและสอดคล้องกับผลลัพธ์ขององค์กร
2. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการเข้าสู่ ตาํ แหน่งระดับดีข้ ึนไป
3. ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดับดีข้ ึนไป
4. ร้อยละของครู บุคลากรฯ และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกลดลง
5. โรงเรี ยนมีแผนบริ หารความเสี่ ยงด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 6.1 พัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ท่ี 6.2 พัฒนาระบบการเข้าสู่ ตาํ แหน่งและการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรระดับโรงเรี ยน
กลยุทธ์ท่ี 6.3 ออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมให้กบั บุคลากร
กลยุทธ์ท่ี 6.4 จัดทําแผนการบริ หารความเสี่ ยงของทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 เสริมสร้ างเครือข่ ายและขยายเครือข่ ายความร่ วมมือต่ างๆ กับทุกภาคส่ วนภายในและภายนอก
ประเทศ เพือ่ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดมุ่งหมาย
มุ่งพัฒนาระบบบริ หารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริ หารงาน โดยส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนได้
มีส่วนร่ วมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา การส่ งเสริ มสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างความเข้มแข้งให้กบั โรงเรี ยน
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. จํานวนเครื อข่าย ความสําเร็ จที่เกิดจากความร่ วมมือของเครื อข่าย และลักษณะความร่ วมมือ
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู ้และอื่นๆ กับทุกภาคส่ วน
2. จํานวนองค์ความรู ้ /นวัตกรรม/ เทคโนโลยี
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3. ร้อยละของบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู ้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ องค์ความรู ้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 7.1 ส่ งเสริ มขีดความสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ทางการศึกษาระหว่างโรงเรี ยน
กลยุทธ์ท่ี 7.2 ขยายเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนกับองค์กร/หน่วยงานต่างๆ

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 เร่ งรัดการจัดทําสารสนเทศของโรงเรียนให้ เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
จุดมุ่งหมาย
เร่ งรัดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน นโยบาย การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้านการจัด
การศึกษา ระบบบริ หารข้อมูล ระบบข่าวสารสารสนเทศเพื่อการศึกษา การเผยแพร่ ภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยง และเกียรติภูมิ
ของบุคลากรและนักเรี ยน
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และทันต่อการใช้งาน
2. ร้อยละของสื่ อประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับดีมาก
3. จํานวนช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กลุ่มเป้ าหมายรับทราบ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 8.1 ยกระดับการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และทันต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ท่ี 8.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
กลยุทธ์ท่ี 8.3 ขยายช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย

