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ส่ วนที่ 1
บทนา
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560-2564
สาหรับการศึกษาแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดทาแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกอบด้วย 8 แนวคิด ดังนี้
1. ร่ างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่ งชาติ เพือ่ ลงมติ) (22 ส.ค.2558)
ตอนที่ 3 สิ ทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 51 เสรี ภาพในทางวิชาการย่อมได้รับความคุม้ ครอง
มาตรา 52 บุคคลย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลายอย่างทัว่ ถึงเพื่อ
พัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึง
ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ ผูย้ ากไร้หรื อผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลาบากต้องได้รับสิ ทธิตามวรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
2. ทิศทางการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ ต
2.1 วิสยั ทัศน์ดา้ นการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต
2.2 เป้ าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต
2.3 มิติต่างๆ ของการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต
2.3.1 วิสยั ทัศน์ฝ่ายจิต
2.3.2 การจัดการศึกษาเชิงอ้าแขนรับ
2.3.3 วิธีการของการรับสภาพเช่นเดียวกัน
2.3.4 นวัตกรรมใหม่ๆ และความคิดริ เริ่ ม
2.4.5 ผลประโยชน์สูงสุ ดต่อเด็ก
2.3.6 ผูร้ ่ วมงานและการมีเครื อข่าย
2.3.7 เคารพต่อชุมชนของชีวิต (Community of Life)
2.3.8 แสวงหาความเป็ นเลิศ
3. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา: คุรุสภา
คุรุสภา (2556) ได้กาหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 3 ด้าน คือ
3.1 มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ
3.1.1 มาตรฐานความรู ้
3.1.2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
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3.2 มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
3.3 มาตรฐานการปฏิบตั ิตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
3.3.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
3.3.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3.3.3 จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ
3.3.4 จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
3.3.5 จรรยาบรรณต่อสังคม
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
4.1 ความมุ่งหมายและหลักการ
มาตรา 6

การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ

สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้ อย่างมี
ความสุ ข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยว กับการเมืองการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รู ้จกั รักษาและส่ งเสริ มสิ ทธิ หน้าที่ เสรี ภาพ ความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย รู ้จกั รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่ งเสริ มศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู ้อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู ้จกั พึ่งตนเอง มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ ยดึ หลักดังนี้
(1) เป็ นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
(2) ให้สงั คมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
4.2 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสน ใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหา
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(3) จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
(4) จัดการเรี ยนการ สอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่างๆ อย่างได้สดั ส่ วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้แล ะมีความรอบรู ้รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ทั้งนี้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนรู ้อาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและ

แหล่งวิทยาการประเภท

ต่าง ๆ
(6) จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับ

บิดามารดา

ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
4.3 เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
มาตรา 66 ผูเ้ รี ยนมีสิทธิได้การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่
ทาได้ เพื่อให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษาในกา รแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ข้ อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.2552-2561)
เป้าหมาย คือ ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ โดยเน้นหลักสาม
ประการ คือ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรี ยนรู ้ของคนไทย
2. โอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู ้
3. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนของสังคมในการบริ หารและจัดการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่ องนี้ คาดหวังว่ าจะส่ งผลให้ คนไทยยุคใหม่
1. สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
2. มีความสามารถในการสื่ อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3. มีจิตสาธารณะมีระเบียบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานเป็ นกลุ่ม
4. มีศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสานึกและความภูมิใจในความเป็ นไทย ยึดมัน่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รังเกียจการทุจริ ต และต่อต้านการซื้อสิ ทธิ์ขายเสี ยง
และสามารถก้าวทันโลก
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6. (ร่ าง)การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานรอบ4 (พ.ศ.2559-2563)
กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 4 (พ.ศ.2559 – 2564) ฉบับ
ประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 มีดงั นี้
1. ด้านคุณภาพศิษย์
5. ด้านการทะนุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
2. ด้านคุณภาพครู
6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
3. ด้านการบริ หารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 7. ด้านมาตรการส่ งเสริ ม
4. ด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน/สังคม
7. เกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ เพือ่ ผลการดาเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (TQA)
แนวทางของ TQA คานึงถึงความยืดหยุน่ ในการดาเนินการที่สอดคล้องและต่อเนื่องกันขององค์กร
ทั้ง 7 หมวดดาเนินการได้แก่
หมวด 1 การนาองค์กร: ที่มุ่งเน้นไปถึงความเข้าใจของผูน้ าองค์กรที่มุ่งสู่การเป็ นเลิศในการบริ หารจัดการ
องค์กร ซึ่งต้องเข้าใจวิสยั ทัศน์และค่านิยมขององค์กร รวมทั้งการสื่ อสารความเข้าใจให้มีการร่ วมมือของทุกคนใน
องค์กร รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ : หมายถึง การจัดทากลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรและกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน ตลอดจนการถ่ายทอดกลยุทธ์น้ นั ไปสู่ภาคปฏิบตั ิได้อย่างสอดคล้อง
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด : องค์กรต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าและความต้องการของลูกค้า
อย่างถ่องแท้ ตอบสนองได้อย่างพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดี
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ : เป็ นกระบวนการวัดผลการดาเนินงานและทบทวน
การดาเนิ นงาน รวมถึงการบริ หารจัดการสารสนเทศ ความพร้อมใช้และเพียงพอในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในองค์กร
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร : บุคลากร ถือเป็ นทรัพยากรสาคัญที่องค์กรต้องรักษาและเพิ่มคุณค่า การ
พัฒนาบุคลากร
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ : คือความเข้าใจในการจัดการและออกแบบระบบงานเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพในการดาเนินการ ตลอดจนต้องมีการทบทวนและปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ยงั คงมาตรฐานของประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดาเนินงานขององค์กรอย่างยัง่ ยืน
หมวด 7 ผลลัพธ์ : คือผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานด้านผลผลิต ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ด้านการเงินและตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสิ ทธิผลกระบวนการ และด้านการนาองค์กร
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8. คุณค่ าพระวรสาร
จากการศึกษามิติต่างๆ ของการจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ต

คุณค่าพระวร สารที่สอดคล้องกับ

แนวทางมงฟอร์ตที่ควรได้รับการหล่อหลอมในบุคคลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคน ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
1. ความเชื่อศรัทธา (faith)

7. ความรัก (love)

2. ความจริ ง (truth)

8. ความเมตตา (compassion)

3. ความเคารพ / ศักดิ์ศรี (respect / dignity)

9. การรับใช้ (service)

4. ความสุ ภาพถ่อมตน (humility)

10. ความยุติธรรม (justice)

5. ความซื่อตรง (honesty)

11. สันติ/การคืนดี(peace / reconciliation)

6. ความเรี ยบง่าย/ความพอเพียง (simplicity / sufficiency) 12. การให้อภัย (forgiveness)

7. เกณฑ์ TQA

6. สมศ. รอบ 4 พ.ศ. 2559-2562

5. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา



4. พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ.2542



3. มาตรฐานวิชาชีพครู

ประเด็นที่นามาจัดทายุทธศาสตร์

2. ทิศทางฯ นักบุญมงฟอร์ต

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. ร่ างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558
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1. ฟื้ นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต(ตามคุณค่าพระวรสาร)มี
วิริยะ อุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม อยูใ่ นชุมชนการศึกษาและช่วยเหลือสังคม
1.2 พัฒนาผูร้ ่ วมบริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ เข้าใจและ







ปฏิบตั ิตามค่านิยมในแนวมงฟอร์ต



1.3 จัดการศึกษาโดยเคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ การหล่อหลอม
บุคคลและเปิ ดโอกาสทางการศึกษาสาหรับทุกคน ส่ งเสริ มสิ ทธิมนุษยชน









สิ ทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ
1.4 เสริ มสร้างผูร้ ่ วมงานและเสริ มพลังเครื อข่ายการพัฒนาการศึกษา



ในแนวมงฟอร์ต
1.5 เคารพต่อชุมชนของชีวิต









2. เสริ มสร้างระบบการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ น
ผูน้ าที่ดีสู่ สงั คม
2.1 พัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าที่ดีสู่ สงั คม











3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
3.1 พัฒนานักเรี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก



3.2 พัฒนาหลักสู ตรเฉพาะทางที่เข้มแข็งเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล



3.3 พัฒนานักเรี ยนให้มีคุณภาพสู่ ประชาคมอาเซียน



3.4 เร่ งรัดงานวิจยั องค์กรให้มีคุณภาพ สามารถนาไปพัฒนาองค์กร
สู่ คุณภาพ
3.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุนนักเรี ยนได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ

















7. เกณฑ์ TQA

6. สมศ. รอบ 4 พ.ศ. 2559-2562

5. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา

4. พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ.2542

3. มาตรฐานวิชาชีพครู

ประเด็นที่นามาจัดทายุทธศาสตร์

2. ทิศทางฯ นักบุญมงฟอร์ต

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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4. เสริ มสร้างระบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
4.1 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA



4.2 เร่ งรัดการบริ หารจัดการและการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและคุม้ ค่า









5. ยกระดับการศึกษาด้านวิชาการสู่ ความเป็ นเลิศ
5.1 พัฒนานักเรี ยนระดับ ม.3 และ ม.6 ให้มีผลการสอบระดับชาติสูงกว่า
ค่า T-Score 40
5.2 พัฒนาหลักสู ตรที่สามารถพัฒนาความถนัด และศักยภาพของนักเรี ยน



































เป็ นรายบุคคล
5.3 เพิ่มประสิ ทธิภาพการเตรี ยมนักเรี ยน เพื่อเป็ นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิ ก
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
5.4 จัดการเรี ยนการสอนและพัฒนานักเรี ยนตามการเรี ยนรู ้แบบ BBL



(Brain- based Learning)
5.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาให้นกั เรี ยนสามารถสอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จากสถาบันที่ได้รับ









การรับรองทั้งภายในและภายนอกประเทศ
6. เร่ งรัดระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิ ทธิภาพ
6.1 พัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร



6.2 พัฒนาระบบการเข้าสู่ ตาแหน่งและการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร ระดับ



โรงเรี ยน
6.3 ออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมให้กบั บุคลากร





6.5 จัดทาแผนการบริ หารความเสี่ ยงของทรัพยากรมนุษย์

















6. สมศ. รอบ 4 พ.ศ. 2559-2562

7. เกณฑ์ TQA

5. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา

4. พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ.2542

3. มาตรฐานวิชาชีพครู

ประเด็นที่นามาจัดทายุทธศาสตร์

2. ทิศทางฯ นักบุญมงฟอร์ต

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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7. เสริ มสร้างและขยายเครื อข่ายความร่ วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่ วนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.1 ขยายเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนกับองค์กร/หน่วยงาน
ต่างๆ





8. เร่ งรัดการจัดทาสารสนเทศของโรงเรี ยนให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
8.1 ยกระดับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนให้ถูกต้อง เป็ น
ปัจจุบนั และทันต่อการใช้งาน



8.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย



8.3 ขยายช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนอัสสั มชัญ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ถนนเจริ ญกรุ ง เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ก่อตั้งโดยคุณพ่อเอมิล ออกัส กอลมเบต์
(Rev. Father Emile Colombet) บาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุ งปารี ส (Mission Etrangere de Paris) ขณะ
ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ (เดิมเรี ยกว่า วัดสวนท่าน) ลาดับที่ 4 (พ.ศ.2418 -2476) ด้วยความมุ่งมัน่ ศรัทธาอัน
แรงกล้าของคุณพ่อ ที่ตอ้ งการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กคาทอลิกในชุมชนละแวกวัด ใน พ.ศ. 2420
(ค.ศ.1877) ท่านจึงเปิ ดโรงเรี ยนในวัดชื่อ “โรงเรี ยนไทย-ฝรั่ง” เพื่อสอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย วันแรกการเปิ ด
เรี ยนมีจานวนนักเรี ยน 12 คน แต่ท่านมองเห็นการณ์ไกลไม่ทอ้ ถอย สองปี ต่อมาได้เปิ ดสอนภาษาอังกฤษเพิม่ อีกหนึ่ง
ภาษา
ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2428 (ค.ศ.1885) ท่านได้สถาปนาโรงเรี ยนอย่างเป็ นทางการใช้ชื่อใหม่เป็ น
“โรงเรี ยนอาซมซาน กอเล็ศ ” (COLLEGE DE L’ASSOMPTION) โดยใช้เรื อนไม้หลังใหญ่ซ่ ึงเคยเป็ นที่พกั ของเณร
คาทอลิกเป็ นอาคารเรี ยนหลังแรก และขอร้องให้ผปู ้ กครองนาบุตรหลานมาเรี ยน วันแรกมีนกั เรี ยนจานวน 33 คน ถึง
สิ้ นปี การศึกษาเพิ่มขึ้นเป็ น 80 คน ในปี ต่อมามีจานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 130 คน
คุณพ่อกอลมเบต์ ดารงตาแหน่งอธิการ ลาดั บที่ 1 (พ.ศ.2428 – 2445) ด้วยจานวนนักเรี ยนที่เพิ่มมากขึ้น ในปี
พ.ศ. 2443 ท่านจึงได้เดินทางไปขอให้ภราดาคณะเซนต์คาเบรี ยลแขวงฝรั่งเศส มาช่วยบริ หารกิจการโรงเรี ยน
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2444 (ค.ศ. 1901) ภราดาคณะเซนต์คาเบรี ยล จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ภราดามาร์ติน
เดอ ตูร์ ภราดาอาแบล ภราดาออกูส ภราดาคาเบรี ยล ฟาเร็ ตตี และภราดาฮีแลร์ ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย และ
ดาเนินงานทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ตามที่คุณพ่อกอลมเบต์มอบหมาย ส่ งผลให้กิจการทางด้านการศึกษา
ของโรงเรี ยนเจริ ญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ปี พ.ศ.2445 – 2463 ภราดามาติน เดอ ตูรส์ ดารงตาแหน่งอธิการ ลาดับที่ 2 ต่อจากคุณพ่อกอลมเบต์
ปี พ.ศ. 2453 (ค.ศ.1910) โรงเรี ยนได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “โรงเรี ยนอัสสัมชัญ” (ASSUMPTION COLLEGE) และใช้ชื่อย่อ
ว่า อสช (AC) ผูป้ กครองมีความสนใจส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยน ทาให้จานวนนักเรี ยนเพิม่ ขึ้ นเป็ นลาดับ ต่อมาจึงขยาย
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ไปอยูท่ ี่เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร

ชื่อโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถมได้รับอนุญาตให้เปิ ดทา

การสอนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2509 สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6
ต่อมาในปี การศึกษา 2545 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้เปิ ดโครงการสอนภาษาอังกฤษ(English Program) ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับผูป้ กครองและนักเรี ยนที่สนใจ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญยึดมัน่ ต่อภาระหน้าที่ ในการจัดการการศึกษา ให้นกั เรี ยนทุกคนมีคุณภาพ และมีพ้นื ฐานที่ดี
สาหรับพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกั บความต้องการของสังคม ปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ ความเสี ยสละ รัก
สันติ มีคุณธรรมและพร้อมเป็ นแบบอย่างที่ดีในสังคมสื บไป
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ข้ อมูลโรงเรียนโดยสั งเขป
โรงเรี ยนนี้มีชื่อว่า

: โรงเรี ยนอัสสัมชัญ

ชื่อภาษาอังกฤษ

: ASSUMPTION COLLEGE

อักษรย่อภาษาไทย

: อสช

ผูร้ ับใบอนุญาตจัดตั้ง

: มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย

ที่ต้ งั ของโรงเรี ยน

: เลขที่ 26 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
โทร 0-26307111-25 โทรสาร 0-22377769
Website : www.assumption.ac.th

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ

: วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428

ระดับชั้นที่เปิ ดสอน

: มัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6

เครื่องหมายตราสั ญลักษณ์ ของโรงเรียน

เครื่ องหมายโรงเรี ยนอัสสัมชัญมีลกั ษณะเป็ นตราโล่สีแดงคาดขาวตรงกลาง มีตวั อักษร AC สี น้ าเงินไขว้กนั อยู่
ตรงกลาง และปี คริ สต์ศกั ราช 1885 อยูใ่ ต้อกั ษร
ตราโล่ คือ เครื่ องป้ องกันศาสตราวุธทั้งปวง
สี ขาว หมายถึง ความบริ สุทธิ์
สี แดง หมายถึง ความกล้าหาญในการต่อสูอ้ ุปสรรคต่าง ๆ
ตัวอักษร AC สี น้ าเงิน หมายถึง อักษรย่อมาจาก ASSUMPTION COLLEGE
1885 หมายถึง ปี คริ สต์ศกั ราชที่ก่อตั้งโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ตรานี้จะเป็ นเครื่ องหมายให้ชาวอัสสัมชัญทุกคน ราลึกถึงชีวิตในครอบครัวอัสสัมชัญ และสานึกในชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
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สถานที่ต้งั
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 9.8 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 26 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางรัก เขตบาง
รัก กรุ งเทพมหานคร 10500 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร 0-26307111-25 โทรสาร 022377769
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โครงสร้ างการบริหารโรงเรียนอัสสั มชัญ
ผู้รับใบอนุญาต/มูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่ งประเทศไทย
คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษามูลนิธิฯ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้อานวยการ
สมาคมผูป้ กครองและครู ฯ

คณะกรรมการที่ปรึ กษาผูอ้ านวยการ

สมาคมอัสสัมชัญ

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ าย
ธุรการ-การเงิน

ฝ่ าย
บริหารทั่วไป

สานัก
ผู้อานวยการ

ฝ่ าย
วิชาการ

ฝ่ าย
ปกครอง

ฝ่ าย
กิจกรรม

ฝ่ ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ

งาน
บริ หารฝ่ าย

งาน
บริ หารฝ่ าย

งาน
บริ หารสานักฯ

งาน
บริ หารฝ่ าย

งาน
บริ หารฝ่ าย

งาน
บริ หารฝ่ าย

งาน
บริ หารฝ่ าย

งานสารบรรณ

งาน
อาคารสถานที่

งานนโยบาย
และแผน

งานกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้

งาน
ระดับชั้น

งานลูกเสื อ

งานกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้

งาน
ทะเบียน - สถิติ

งานสุ ขอนามัย

งานประกันคุณ
ภาพการศึกษา

งานหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอน

งานส่งเสริ ม
ระเบียบวินยั นักเรี ยน

งานรักษาดินแดน

งานบริ หารหลักสูตร
และวิชาการ

งานทะเบียน
ผลการเรี ยน

งานยานพาหนะ

งานอภิบาล

งานนิเทศการสอน

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

งานกีฬา

งานระดับชั้น

งานการเงิน

งานรักษาความ
ปลอดภัย

งาน
ทรัพยากรมนุษย์

งานวัดผล

งานสภานักเรี ยน

งานดนตรี และ
การแสดง

งานบุคลากร
ต่างชาติ

งานบัญชี –
งบประมาณ

งาน
โภชนาการ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานวิจยั
และพัฒนา

งานกิจกรรมพิเศษ
และสัมพันธ์ชุมชน

งานศูนย์สอบ
IBT-TOEFL

งานจัดซื้ อ

งานศูนย์การ
เรี ยนรู ้อสั สัมชัญ/
สวนเกษตร

งาน
ประชาสัมพันธ์

งานศูนย์ภาษา
อังกฤษ Bell

งาน
พัสดุ - ครุ ภณั ฑ์

งานศูนย์วิทยบริ การ
และสื่ อการสอน

งานแนะแนว

งานจาหน่ายเครื่ อง
เขียนและแบบเรี ยน

งาน
รับสมัครนักเรี ยน

งานกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน
งานการสอน
คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
: ที่ปรึ กษา
: สัง่ การ
ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560

งานการสอนตาม
นโยบายของมูลนิธิฯ
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ปรัชญาของโรงเรียน (Philosophy)
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู ้จกั สัจธรรมความจริ งและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่ งอันเป็ นบ่อเกิดแห่งชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็ นหนทางนาไปสู่ความสาเร็ จ ดังคติพจน์ที่วา่
“ LABOR OMNIA VINCIT ”
ปณิธานของโรงเรียน (Commitment)
เราชาวอัสสัมชัญ ต้องตั้งมัน่ ในคุณธรรมของศาสนา ต้องเชื่อมัน่ ในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของคน
ต้องมุ่งมัน่ ในความเป็ นเลิศด้านวิชาการ ต้องยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
อัตลักษณ์ โรงเรียนอัสสั มชัญ (Identity)
“ผูเ้ รี ยนยึดมัน่ ในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม”
เอกลักษณ์ โรงเรียนอัสสั มชัญ (Uniqueness)
“ ผูน้ าที่ดี สู่สงั คม”
คติพจน์ ประจาโรงเรียน
“ วิริยะอุตสาหะ นามาซึ่งความสาเร็ จ ” (LABOR OMNIA VINCIT)
สี ประจาโรงเรียน
สี แดง หมายถึง สี แห่งความกล้าหาญในการต่อสูฟ้ ันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ
สี ขาว หมายถึง สี แห่งความบริ สุทธิ์ คือบริ สุทธิ์กาย วาจาและใจ
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ส่ วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ (vision)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญมีมาตรฐานสากล ตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต นักเรี ยนมีคุณธรรม
เป็ นผูน้ าที่ดีสู่สงั คม และมีความเป็ นเลิศด้านวิชาการ
พันธกิจ (Missions)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดการศึกษาตามทิศทางในแนวมงฟอร์ต
ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าที่ดีสู่สงั คม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนให้มีมาตรฐานสากล
พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศด้านวิชาการ
พัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิ ทธิภาพ
ส่ งเสริ มเครื อข่ายความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรี ยน
7. ยกระดับระบบสารสนเทศให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้าหมาย (Goals)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าที่ดีของสังคม
นักเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานสากล มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
โรงเรี ยนอัสสัมชัญมีความเป็ นเลิศด้านวิชาการ
ระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีประสิ ทธิภาพ
บุคลากรของโรงเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และมีความผูกพันกับโรงเรี ยน
มีเครื อข่ายความร่ วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่ วนทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน เพื่อยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. ระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. โรงเรี ยนจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ตในระดับดีมากขึ้นไป
2. ร้อยละของนักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าที่ดีของสังคม
3. ร้อยละของนักเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานสากล
4. ร้อยละของนักเรี ยนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก
5. ร้อยละของนักเรี ยนมีผลสอบระดับชาติสูงกว่า T-Score 40
6. ระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
7. ร้อยละของบุคลากรมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพตามคุรุสภาระดับดีข้ ึนไป
8. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อโรงเรี ยนระดับดีข้ ึนไป
9. จานวนเครื อข่ายความสาเร็ จที่เกิดจากความร่ วมมือในด้านต่างๆ
10. ระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ (Strategy) และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้ นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริ มสร้างระบบการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าที่ดีสู่สงั คม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริ มสร้างระบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการศึกษาด้านวิชาการสู่ความเป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เร่ งรัดระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริ มสร้างเครื อข่ายและขยายเครื อข่ายความร่ วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่ วนภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เร่ งรัดการจัดทาสารสนเทศของโรงเรี ยนให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ฟื้ นฟูการจัดการศึกษาให้ บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ ต
จุดมุ่งหมาย
มุ่งฟื้ นฟูและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรี ยน ให้นกั เรี ยน ผูร้ ่ วมบริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รู้
เข้าใจและปฏิบตั ิตามทิศทางการจัดการศึกษา ในแนวมงฟอร์ต

มีเครื อข่ายความร่ วมมือ การจัดหลักสูตร การจัด

กิจกรรมที่ปลูกฝัง ส่ งเสริ มและพัฒนา ให้เคารพต่อชุมชนของชีวิตตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
อย่างยัง่ ยืน
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริ งและการช่วยเหลือสังคม
2. ร้อยละของผูร้ ่ วมบริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รู ้ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามค่านิยมในแนวมงฟอร์ต
3. โรงเรี ยน จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต อย่างมีคุณภาพ
4. จานวนเครื อข่ายการพัฒนาการศึกษาในแนวมงฟอร์ตและบทบาทการมีส่วนร่ วม
5. โรงเรี ยนมีกระบวนการเคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักเรี ยนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตามคุณค่าพระวรสาร) มีวิริยะ อุตสาหะ
รับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผูร้ ่ วมบริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ เข้าใจและปฏิบตั ิตามค่านิยม
ในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดการศึกษา เพื่อส่ งเสริ มการเคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิมนุษยชน สิ ทธิเด็ก
ความยุติธรรมและสันติ
กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริ มสร้างผูร้ ่ วมงานและเสริ มพลังเครื อข่ายเพื่อจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 1.5 เคารพต่อชุมชนของชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้างระบบการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าที่ดีสู่สงั คม
จุดมุ่งหมาย
มุ่งพัฒนาและส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีความเป็ นผูน้ าที่ดีสู่สงั คม ในด้านกายภาพ ด้าน
สติปัญญา ด้านบุคลิกภาพ และด้านการรับใช้ผอู ้ ื่น อันจะนาไปสู่การเป็ นสุ ภาพบุรุษอัสสัมชัญ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีลกั ษณะทางกายภาพที่ดี
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีสติปัญญาที่ดี
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีบุคลิกภาพผูน้ าที่ดี
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีลกั ษณะการรับใช้ผอู ้ ื่น
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นผูน้ าที่ดีสู่สงั คม
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ มีมาตรฐานสากล
จุดมุ่งหมาย
โรงเรี ยนมีความเป็ นมาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนานักเรี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก มีความสามรถในการ
สื่ อสาร มีจิตสาธารณะ สานึกในการบริ การสังคม การจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถ
พัฒนาไปสู่จุดสูงสุ ดแห่งศักยภาพ การบริ หารจัดการด้วยคุณภาพ การประสานความร่ วมมือกับภูมิภาคจนกระทัง่ ถึง
เครื อข่ายระดับชาติ และนานาชาติ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีมาตรฐานสากล (เป็ นเลิศวิชาการ สื่ อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
2. โรงเรี ยนมีหลักสูตรเฉพาะทางที่เข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน (พัฒนา IT สมรรถนะด้านอาชีพ)
4. งานวิจยั องค์กรมีคุณภาพ สามารถนาไปพัฒนาองค์กรสู่คุณภาพ
5. จานวนของนักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายใน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนานักเรี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางที่เข้มแข็งเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนานักเรี ยนให้มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3.4 เร่ งรัดงานวิจยั องค์กรให้มีคุณภาพ สามารถนาไปพัฒนาองค์กรสู่คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุนนักเรี ยนได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมาย
มุ่งพัฒนาระบบบริ หารจัดการ การกระจายอานาจการบริ หาร การยึดหลักในความถูกต้องดีงาม การสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู ้ แสดงความคิดเห็น การตัดสิ นใจ สร้างความ
ตระหนักในสิ ทธิหน้าที่ สานึกในความรับผิดชอบ การจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ส่ วนรวม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. โรงเรี ยนมีระบบการบริ หารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA (Thailand Quality Award) หรื อ TQC
(Thailand Quality Class)
2. โรงเรี ยนบริ หารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
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3. ร้อยละของบุคลากรของโรงเรี ยนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร ( English Medium)
4. ร้อยละของการใช้ทรัพยากรลดลง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA
กลยุทธ์ที่ 4.2 เร่ งรัดการบริ หารจัดการและการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและคุม้ ค่า
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยกระดับการศึกษาด้ านวิชาการสู่ ความเป็ นเลิศ
จุดมุ่งหมาย
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ มีความเป็ นเลิศด้านวิชาการ ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลักสูตร การจัดการเรี ยน
การสอน ระบบการวัดประเมินผล สื่ อเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจยั การพัฒนานักเรี ยนตามการเรี ยนรู ้รูปแบบ BBL
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู ้ในทักษะการเรี ยนรู ้ของศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยน ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบระดับชาติสูงกว่าค่า T-Score 40
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามความถนัดและศักยภาพของผูเ้ รี ยน
3. จานวนของผูเ้ รี ยนที่ได้เป็ นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
4. โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนตามหลักการเรี ยนรู ้แบบ BBL (Brain-based Learning)
5. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนานักเรี ยนระดับ ม.3 และ ม.6 ให้มีผลการสอบระดับชาติสูงกว่าค่า T-Score 40
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาหลักสูตรที่สามารถพัฒนาความถนัด และศักยภาพของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
กลยุทธ์ที่ 5.3 เพิ่มประสิ ทธิภาพการเตรี ยมนักเรี ยน เพื่อเป็ นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดการเรี ยนการสอนและพัฒนานักเรี ยนตามการเรี ยนรู ้แบบ BBL (Brain- based Learning)
กลยุทธ์ที่ 5.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาให้นกั เรี ยนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จากสถาบันที่ได้รับการรับรองทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 เร่ งรัดระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ มีประสิ ทธิภาพ
จุดมุ่งหมาย
มุ่งส่ งเสริ ม และพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ มีความรู ้ ทักษะ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรัก ความผูกพันที่ดีต่อองค์กร

ความสามารถในการ
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรระดับดีข้ ึนไปและสอดคล้องกับผลลัพธ์ขององค์กร
2. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการเข้าสู่ตาแหน่งระดับดีข้ ึนไป
3. ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดับดีข้ ึนไป
4. ร้อยละของครู บุคลากรฯ และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกลดลง
5. โรงเรี ยนมีแผนบริ หารความเสี่ ยงด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาระบบการเข้าสู่ตาแหน่งและการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรระดับโรงเรี ยน
กลยุทธ์ที่ 6.3 ออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมให้กบั บุคลากร
กลยุทธ์ที่ 6.4 จัดทาแผนการบริ 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 มสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างความเข้มแข้งให้กบั โรงเรี ยน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. จานวนเครื อข่าย ความสาเร็ จที่เกิดจากความร่ วมมือของเครื อข่าย และลักษณะความร่ วมมือด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม องค์ความรู ้และอื่นๆ กับทุกภาคส่ วน
2. จานวนองค์ความรู ้ /นวัตกรรม/ เทคโนโลยี
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู ้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ องค์ความรู ้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 7.1 ส่ งเสริ มขีดความสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ทางการศึกษาระหว่างโรงเรี ยน
กลยุทธ์ที่ 7.2 ขยายเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนกับองค์กร/หน่วยงานต่างๆ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 8 เร่ งรัดการจัดทาสารสนเทศของโรงเรียนให้ เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
จุดมุ่งหมาย
เร่ งรัดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน นโยบาย การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้านการจัดการศึกษา
ระบบบริ หารข้อมูล ระบบข่าวสารสารสนเทศเพื่อการศึกษา การเผยแพร่ ภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยง และเกียรติภูมิของ
บุคลากรและนักเรี ยน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และทันต่อการใช้งาน
2. ร้อยละของสื่ อประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับดีมาก
3. จานวนช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กลุ่มเป้ าหมายรับทราบ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 ยกระดับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และทันต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
กลยุทธ์ที่ 8.3 ขยายช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วดั ความสาเร็จ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอัสสั มชัญ ปี การศึกษา 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์
1. ฟื้ นฟูการจัด
การศึกษาให้บรรลุ
ตามทิศทางการจัด
การศึกษาในแนว
มงฟอร์ต

2. เสริ มสร้างระบบ
การพัฒนานักเรี ยน
ให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม
จริ ยธรรม และเป็ น
ผูน้ าที่ดีสู่สงั คม

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

1.1 พัฒนานักเรี ยนในการ
แสวงหาสัจธรรมของชีวิต
(ตามคุณค่าพระวรสาร)
มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบ
ต่อสังคม
1.2 พัฒนาผูร้ ่ วมบริ หาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู ้ เข้าใจและปฏิบตั ิตาม
ค่านิยมในแนวมงฟอร์ต
1.3 จัดการศึกษา เพื่อ
ส่ งเสริ มการเคารพศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ
มนุษยชน สิ ทธิเด็ก ความ
ยุติธรรมและสันติ
1.4 เสริ มสร้างผูร้ ่ วมงานและ
เสริ มพลังเครื อข่ายเพื่อจัด
การศึกษาในแนวมงฟอร์ต
1.5 เคารพต่อชุมชนของชีวิต

1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี
ประสบการณ์ในการแสวงหา
ความจริ งและการช่วยเหลือ
สังคม

สภาพความสาเร็ จ
2560 2561 2562 2563 2564
91
92
93
94
95

2. ร้อยละของผูร้ ่ วมบริ หาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา รู ้
เข้าใจ และปฏิบตั ิตามค่านิยม
ในแนวมงฟอร์ต
3. โรงเรี ยน จัดการศึกษาตาม
ทิศทางการจัดการศึกษาใน
แนวมงฟอร์ต อย่างมีคุณภาพ

92

93

94

95

96

80

82

84

86

90

4. จานวนเครื อข่ายการพัฒนา
การศึกษาในแนวมงฟอร์ต
และบทบาทการมีส่วนร่ วม
5. โรงเรี ยนมีกระบวนการ
เคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มี
คุณภาพ
2.1 พัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ี 1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี
คุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ น ลักษณะทางกายภาพที่ดี
ผูน้ าที่ดีสู่สงั คม
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี
สติปัญญาที่ดี
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี
บุคลิกภาพผูน้ าที่ดี
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี
ลักษณะการรับใช้ผอู ้ ื่น

1

2

3

4

5

80

82

84

86

90

80

82

85

88

90

80

82

85

88

90

80

82

85

88

90

80

85

90

92

95
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ยุทธศาสตร์
3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มี
มาตรฐานสากล

4. เสริ มสร้างระบบ
การบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนให้มี
ประสิ ทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
3.1 พัฒนานักเรี ยนให้มี
ศักยภาพเป็ นพลโลก

ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
มาตรฐานสากล (เป็ นเลิศ
วิชาการ สื่ อสารได้อย่างน้อย
2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
3.2 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะ 2. โรงเรี ยนมีหลักสูตรเฉพาะ
ทางที่เข้มแข็งเทียบเคียงกับ ทางที่เข้มข้นเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
3.3 พัฒนานักเรี ยนให้มี
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี
คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน
(พัฒนา IT สมรรถนะด้าน
อาชีพ)
3.4 เร่ งรัดงานวิจยั องค์กรให้ 4. งานวิจยั องค์กรมีคุณภาพ
มีคุณภาพ สามารถนาไป
สามารถนาไปพัฒนาองค์กรสู่
พัฒนาองค์กรสู่คุณภาพ
คุณภาพ (จานวนงานวิจยั )
3.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุน
5. จานวนของนักเรี ยนที่
นักเรี ยนได้รับทุนการศึกษา ได้รับทุนการศึกษาจาก
จากมหาวิทยาลัยภายใน
มหาวิทยาลัยภายใน
ประเทศ
(รัฐบาล/ทุนหลวง)
4.1 พัฒนาระบบการบริ หาร 1. โรงเรี ยนมีระบบการ
จัดการตามเกณฑ์ของ TQA บริ หารจัดการตามเกณฑ์ของ
TQA (Thailand Quality
Award)หรื อ TQC (Thailand
Quality Class)
2. โรงเรี ยนบริ หารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
3. ร้อยละของบุคลากรของ
โรงเรี ยนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่ อสาร(English Medium)
4.2 เร่ งรัดการบริ หารจัดการ 4. ร้อยละของการใช้
และการใช้ทรัพยากรให้
ทรัพยากรลดลง
ประหยัดและคุม้ ค่า

สภาพความสาเร็ จ
2560 2561 2562 2563 2564
80
82
85
88
90

80

82

85

88

90

80

82

85

88

90

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

60

70

80

85

90

70

75

80

85

90

40

50

60

70

80

5

5

5

5

5
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สภาพความสาเร็ จ
2560 2561 2562 2563 2564
5. ยกระดับการศึกษา 5.1 พัฒนานักเรี ยนระดับ ม.3 1. ร้อยละของผูเ้ รี ยน ม.3 และ 80
82
85
88
90
ด้านวิชาการสู่ความ และ ม.6 ให้มีผลการสอบ
ม.6 มีผลการสอบระดับชาติ
เป็ นเลิศ
ระดับชาติสูงกว่าค่า T-Score สูงกว่าค่า T-Score 40
40
5.2 พัฒนาหลักสูตรที่
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนได้รับ
80
82
85
88
90
สามารถพัฒนาความถนัด
การพัฒนาตามความถนัดและ
และศักยภาพของนักเรี ยน
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคล
5.3 เพิ่มประสิ ทธิภาพการ
3. จานวนของผูเ้ รี ยนที่ได้เป็ น 2
2
3
3
4
เตรี ยมนักเรี ยน เพื่อเป็ น
ตัวแทนแข่งขันโอลิมปิ ก
ตัวแทนแข่งขันโอลิมปิ ก
วิชาการระดับชาติและ
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
นานาชาติ
5.4 จัดการเรี ยนการสอนและ 4. โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการ
70
75
80
85
90
พัฒนานักเรี ยนตามการเรี ยนรู ้ สอนตามหลักการเรี ยนรู ้แบบ
แบบ BBL (Brain- based
BBL (Brain-based Learning)
Learning)
5.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุน
5. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่
80
82
85
88
90
พัฒนาให้นกั เรี ยนสามารถ
สามารถสอบผ่านการวัด
สอบผ่านการวัดระดับ
ระดับความสามารถทางภาษา
ความสามารถทางการเรี ยน จากสถาบันภาษานานาชาติ
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
จากสถาบันที่ได้รับการ
รับรองทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
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สภาพความสาเร็ จ
2560 2561 2562 2563 2564
6. เร่ งรัดระบบ
6.1 พัฒนาระบบบริ หาร
1. ร้อยละของบุคลากรมีความ 90
93
96
98
99
บริ หารทรัพยากร
ทรัพยากรมนุษย์ และ
ผูกพันต่อองค์กรระดับดีข้ ึน
มนุษย์ให้มี
วัฒนธรรมองค์กร
ไปและสอดคล้องกับผลลัพธ์
ประสิ ทธิภาพ
ขององค์กร
6.2 พัฒนาระบบการเข้าสู่
2. ร้อยละของบุคลากรมีความ 70
72
75
80
85
ตาแหน่งและการพัฒนา
พึงพอใจต่อระบบการเข้าสู่
วิชาชีพบุคลากรระดับ
ตาแหน่งระดับดีข้ ึนไป
โรงเรี ยน
3. ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพ
87
90
95
97
98
ตามมาตรฐานวิชาชีพของ
คุรุสภาระดับดีข้ ึนไป
6.3 ออกแบบสวัสดิการที่
4. ร้อยละของครู บุคลากรฯ
4
3.5
3
2.5
2
เหมาะสมให้กบั บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกลดลง
6.4 จัดทาแผนการบริ หาร 5.โรงเรี ยนมีแผนบริ หาร
80
82
85
87
90
ความเสี่ ยงของทรัพยากร
ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร
มนุษย์
มนุษย์อย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ
7. เสริ มสร้าง
7.1 ส่ งเสริ มขีดความสามารถ 1. จานวนเครื อข่าย
3
5
7
9
10
เครื อข่ายและขยาย แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ทาง ความสาเร็ จที่เกิดจากความ
เครื อข่ายความ
การศึกษาระหว่างโรงเรี ยน ร่ วมมือของเครื อข่าย และ
ร่ วมมือต่างๆ กับทุก
ลักษณะความร่ วมมือ
ภาคส่ วนภายในและ
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
ภายนอกประเทศ
องค์ความรู ้และอื่นๆ กับทุก
เพื่อยกระดับการ
ภาคส่ วน
พัฒนาคุณภาพ
7.2 ขยายเครื อข่ายความ
2. จานวนองค์ความรู ้ /
1
2
3
4
5
การศึกษา
ร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนกับ นวัตกรรม/ เทคโนโลยี
องค์กร/หน่วยงานต่างๆ
3. ร้อยละของบุคลากรที่มี
60
65
70
75
80
การสร้างองค์ความรู ้ ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ องค์
ความรู ้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

25

สภาพความสาเร็ จ
2560 2561 2562 2563 2564
85
86
87
90
95

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

8. เร่ งรัดการจัดทา
สารสนเทศของ
โรงเรี ยนให้เป็ น
ระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ

8.1 ยกระดับการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรี ยนให้
ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และทัน
ต่อการใช้งาน

1. ร้อยละของข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรี ยน
ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และทัน
ต่อการใช้งาน

8.2 พัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย

2. ร้อยละของสื่ อ
ประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับดี
มาก

75

80

83

87

90

8.3 ขยายช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย

3. จานวนช่องทางที่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
กลุ่มเป้ าหมายรับทราบ

5

5

6

6

7
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ส่ วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560 – 2564 ไปสู่ การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบตั ิจาเป็ นต้องอาศัยปัจจัยสนับ
สนุนจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยน โดยให้ความสาคัญและกาหนดแนวทางการดาเนินการที่ชดั เจน ดังนี้
การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560 – 2564 สู่ การปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุผลสาเร็ จทุกฝ่ ายตามโครงสร้างการบริ หาร
โรงเรี ยน จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ทุกฝ่ ายตามโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน สร้างกลไกการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมิน
ผลการดาเนินการ เพื่อแก้ไข ปรับปรุ ง และชี้แนะการดาเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และตัวชี้วดั ความสาเร็ จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ทุกฝ่ ายตามโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน พัฒนาเกณฑ์ช้ ีวดั การดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน
3. ทุกฝ่ ายตามโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องให้เข้า
มาร่ วมติดตามตรวจสอบ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็ นระยะๆ
4. ทุกฝ่ ายตามโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่กาหนด รวมทั้งการปรับปรุ ง แก้ไข หรื อกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่หากพบว่ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และมาตรการที่กาหนดยังไม่บรรลุเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมี
ประสิ ทธิผล
แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560 – 2564 สู่ การปฏิบัติ
1. ทุกฝ่ ายตามโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน ดาเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สร้างความตระหนักถึงความสาคัญ และสร้างความเข้าใจสาระสาคัญของแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
จัดเตรี ยม และพัฒนากลไกการนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปสู่การปฏิบตั ิ เริ่ มจากการกาหนดมาตรการ สร้าง
ความตระหนัก ส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจในสาระของแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งกาหนดกลไก
ประสานงานด้านต่างๆของแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่ วมกัน โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่ วมของ ครู
ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน และพนักงาน
2. ทุกฝ่ ายตามโครงสร้างการบริ หาร โรงเรี ยน จัดทาแผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
3. ผูร้ ับผิดชอบรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วดั ความสาเร็ จของยุทธศาสตร์
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การรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วดั ความสาเร็จของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ที่

1

1

การรายงานผลตามตัวชี้วดั ความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานสรุ ปผลการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศาสนาของผูเ้ รี ยน งานอภิบาล

ผู้กากับติดตาม

สานักผูอ้ านวยการ

และการแสวงหาความจริ งของผูเ้ รี ยน
รายสรุ ปผลการช่วยเหลือสังคมของผูเ้ รี ยน
2

3

สานักผูอ้ านวยการ
รายงานสรุ ปผลของผูร้ ่ วมบริ หาร ครู บุคลากรฯ ที่ปฏิบตั ิ งานทรัพยากรมนุษย์
งานหลักสู ตรและการเรี ยน ฝ่ ายวิชาการ
ตนตามค่านิยมของมงฟอร์ต
การสอน
งานบริ หารสานักฯ
สานักผูอ้ านวยการ
รายงานสรุ ปผลการจัดการศึกษาตามทิศทางการจัด
การศึกษาในแนวมงฟอร์ต

4

รายงานสรุ ปผลเครื อข่ายในการพัฒนาการศึกษา
ในแนวมงฟอร์ต

รายงานสรุ ปผลการมีส่วนร่ วมการจัดการศึกษา

งานบริ หารสานักฯ
งานบริ หารฝ่ ายวิชาการ
งานกิจกรรมพิเศษและ
สัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
งานแนะแนว
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
งานบริ หารสานักฯ

สานักผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายกิจกรรม

สานักผูอ้ านวยการ

ในแนวมงฟอร์ต

2

3

5

รายงานผลการจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน

1

รายงานสรุ ปผลด้านสุ ขภาพผูเ้ รี ยน

2

รายงานสรุ ปผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

3

รายงานสรุ ปผลความเป็ นผูน้ าที่ดี

4

รายงานสรุ ปผลการให้บริ การผูอ้ ื่น/หน่วยงาน

1

รายงานผลการประเมินผูเ้ รี ยนที่มีมาตรฐานสากล

งานอภิบาล
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
งานอาคารสถานที่
งานบริ หารฝ่ ายปกครอง

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
งานหลักสู ตรฯ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ฝ่ ายปกครอง

ฝ่ ายวิชาการ

28

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ที่

4

การรายงานผลตามตัวชี้วดั ความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม

2

กลุ่มสาระฯคณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
งานการสอนคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายวิชาการ
รายงานผลการใช้หลักสู ตรเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล งานหลักสู ตรฯ

3

รายงานผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ประชาคมอาเซียน

4

รายงานจานวนงานวิจยั องค์กร

งานหลักสู ตรฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
งานวิจยั และพัฒนา

5

รายงานจานวนนักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษา

งานแนะแนว

1

รายงานผลการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการตามเกณฑ์ งานบริ หารสานักฯ

สานักผูอ้ านวยการ

TQA
2

รายงานผลการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร งานบริ หารสานักฯ

สานักผูอ้ านวยการ

โรงเรี ยน

5

3

รายงานผลทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของบุคลากร

งานบริ หารสานักฯ

สานักผูอ้ านวยการ

4

รายงานผลการใช้ทรัพยากรน้ า/ไฟฟ้ า/กระดาษ ลดลง

งานอาคารสถานที่

ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

1

รายงานผลการสอบระดับชาติ ( T-Score 40)

2

3

งานบริ หารฝ่ ายวิชาการ
งานเทคโนโลยี
งานหลักสู ตรฯ
รายงานผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามความถนัดและศักยภาพ งาน 8 กลุ่มสาระฯ
งานการสอนคอมพิวเตอร์
งานบริ หารฝ่ ายกิจกรรม
รายงานผลผูเ้ รี ยนที่ได้เป็ นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการ งานบริ หารฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายวิชาการ
สานักผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายกิจกรรม
ฝ่ ายวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ
4

รายงานผลการพัฒนาการเรี ยนรู ้แบบ BBL

5

รายงานผลของผูเ้ รี ยนที่สอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ

6

1

รายงานผลความผูกพันกับองค์กรของผูร้ ่ วมบริ หาร ครู
บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน

งานหลักสู ตรฯ
ฝ่ ายวิชาการ
งานบริ หารฝ่ ายวิชาการ
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กลุ่มสาระฯ
ฝ่ ายวิชาการ
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
งานทรัพยากรมนุษย์
สานักผูอ้ านวยการ

29

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ที่

2

การรายงานผลตามตัวชี้วดั ความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการเข้าสู่ งานทรัพยากรมนุษย์

ผู้กากับติดตาม

สานักผูอ้ านวยการ

ตาแหน่ง
3

รายงานผลบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา

4

รายงานการลาออกของครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่

5

รายงานผลบุคลากรที่สร้างนวัตกรรม งานวิจยั และองค์
ความรู ้

7

6

รายงานการบริ หารความเสี่ ยงด้านทรัพยากรมนุษย์

1

รายงานผลความร่ วมมือ และเครื อข่าย ด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม องค์ความรู ้ต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก

งานบริ หารฝ่ ายวิชาการ
งานทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ ายวิชาการ
สานักผูอ้ านวยการ

โรงเรี ยน
2

รายงานผลองค์ความรู ้ นวัตกรรม เทคโนโลยี

งานทรัพยากรมนุษย์

สานักผูอ้ านวยการ

3

รายงานผลบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู ้ ถ่ายทอด

งานทรัพยากรมนุษย์

สานักผูอ้ านวยการ

สานักผูอ้ านวยการ

แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ องค์ความรู ้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนา
8

1

สารสนเทศของโรงเรี ยน

งานเทคโนโลยี

2

รายงานจานวนสื่ อประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

3

รายงานช่องทางประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรี ยน ทุกระดับให้มีความรู ้และความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้วย
เทคนิค เทคโนโลยี วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจ ด้วยการยกย่อง ชมเชย หรื อให้รางวัล
เมื่อสามารถดาเนินการได้อย่างประสบผลสาเร็ จด้วยความเสมอภาค
การติดตามและประเมินผลการใช้ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560 – 2564
การกากับ ติดตาม และประเมินผลการนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560 – 2564 ไปสู่
การปฏิบตั ิ มีแนวทางและกระบวนการที่สาคัญ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินงานของผูเ้ กี่ยวข้องตาม
ระยะเวลา มาตรการที่กาหนดในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
2. ดาเนินการกากับติดตามความก้าวหน้าการประเมินผลสาเร็ จและผลกระทบของการดาเนินงานทุกปี
การศึกษาตามมาตรการของยุทธศาสตร์และผลการพัฒนาในภาพรวมโดยใช้การติดตามประเมินผล เป็ นเครื่ องมือ
ในการบริ หารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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3. ประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560-2564 ดังนี้
1) ประเมินความพร้อม ได้แก่ ประเมินความรู ้ ความเข้าใจสาระของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
2) ประเมินกระบวนการนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ไปสู่การปฏิบตั ิ
3) ประเมินผล ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผูเ้ รี ยน ครู และโรงเรี ยนตามเป้ าหมาย ตัวชี้วดั
ความสาเร็ จ
แนวการสรุปรายงานผลการใช้ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการรายงานผลการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560-2564 มีแนวทางและ
กระบวนการที่สาคัญ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรุ ปรายงานผลการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอ
ต่อผูอ้ านวยการ ในแต่ละปี การศึกษา สิ้ นสุ ด 3 ปี การศึกษาและเมื่อสิ้ นสุ ดระยะของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. แต่ละฝ่ ายตามโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน จัดทารายงานผลการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแต่
ละปี การศึกษา โดยรายงานผลการดาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลประโยชน์ที่เกิดกับผูเ้ รี ยน ครู ชุมชน สังคม
และโรงเรี ยนว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายและตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
3. จัดทารายงานผลการใช้แผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแต่ละปี การศึกษาต่อ คณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยน โดยรายงานผลการดาเนินงานผลผลผลิต ผลลัพธ์ และผลประโยชน์ที่เกิดกับผูเ้ รี ยน ครู ชุมชน สังคม ว่า
เป็ นไปตามเป้ าหมายและตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
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ภาคผนวก
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คาสั่ งแต่ งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (31/2559)

