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                                                                          ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

กรอบแนวคดิการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564 

             ส าหรับการศึกษาแนวคิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาในการจดัท าแผน พฒันาคุณภาพการศึกษา  

ประกอบดว้ย 8 แนวคิด ดงัน้ี 

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพือ่ลงมติ) (22 ส.ค.2558) 

 ตอนที ่3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 มาตรา 51 เสรีภาพในทางวิชาการยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
 มาตรา  52 บุคคลยอ่มมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและหลากหลายอยา่งทัว่ถึงเพื่อ
พฒันาตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ความถนดั และศกัยภาพของแต่ละบุคคลตั้งแต่ระดบัปฐมวยัถึง
ระดบัมธัยมศึกษาสายสามญัและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ผูย้ากไร้หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบากตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึงและการ
สนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน 
 

2. ทศิทางการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต 

     2.1 วิสยัทศัน์ดา้นการจดัการศึกษาตามแนวทางนกับุญมงฟอร์ต 

     2.2 เป้าหมายของการจดัการศึกษาตามแนวทางนกับุญมงฟอร์ต 

     2.3 มิติต่างๆ ของการจดัการศึกษาตามแนวทางนกับุญมงฟอร์ต 

 2.3.1 วิสยัทศัน์ฝ่ายจิต 

 2.3.2 การจดัการศึกษาเชิงอา้แขนรับ 

 2.3.3 วิธีการของการรับสภาพเช่นเดียวกนั 

 2.3.4 นวตักรรมใหม่ๆ และความคิดริเร่ิม 

 2.4.5 ผลประโยชน์สูงสุดต่อเดก็ 

 2.3.6 ผูร่้วมงานและการมีเครือข่าย 

 2.3.7 เคารพต่อชุมชนของชีวิต (Community of Life) 

 2.3.8 แสวงหาความเป็นเลิศ 

3. มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา: คุรุสภา  

 คุรุสภา (2556) ไดก้ าหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 3 ดา้น คือ  

 3.1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  

           3.1.1 มาตรฐานความรู้ 

          3.1.2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
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     3.2 มาตรฐานการปฏิบติังาน 

3.3 มาตรฐานการปฏิบติัตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
3.3.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
3.3.2  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3.3.3  จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
3.3.4  จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 
3.3.5 จรรยาบรรณต่อสงัคม 
 

4. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 

 4.1 ความมุ่งหมายและหลกัการ 

 มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้  อยา่งมี

ความสุข 

 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียว กบัการเมืองการปกครอง    ใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ ความ

เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มี

ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยดึหลกัดังนี ้

  (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  

  (2) ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

  (3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

   4.2 แนวการจัดการศึกษา 

 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสน ใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
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 (3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รัก

การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

 (4) จดัการเรียนการ สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 

 (5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความ

สะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้แล ะมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ          แหล่งวิทยาการประเภท

ต่าง ๆ  

 (6) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบั บิดามารดา 

ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 

   4.3 เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

 มาตรา 66 ผูเ้รียนมีสิทธิไดก้ารพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ี

ท าได้ เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ การศึกษาในกา รแสวงหาความรู้ ดว้ยตนเองได้

อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 

5. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561) 

 เป้าหมาย  คือ ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยเนน้หลกัสาม 

ประการ คือ 

1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 

2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสงัคมในการบริหารและจดัการศึกษา 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่องนี ้คาดหวงัว่าจะส่งผลให้คนไทยยุคใหม่ 

1. สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสยัใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3. มีจิตสาธารณะมีระเบียบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม 

4. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยดึมัน่การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

และสามารถกา้วทนัโลก 

 



4 
 

6. (ร่าง)การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานรอบ4 (พ.ศ.2559-2563) 

 กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 4 (พ.ศ.2559 – 2564) ฉบบั

ประชาพิจารณ์ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 มีดงัน้ี 

1. ดา้นคุณภาพศิษย ์    5. ดา้นการทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
2. ดา้นคุณภาพครู    6. ดา้นอตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ 
3. ดา้นการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 7. ดา้นมาตรการส่งเสริม 
4. ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน/สังคม 
 

7. เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ เพือ่ผลการด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ (TQA) 

แนวทางของ TQA ค านึงถึงความยดืหยุน่ในการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งและต่อเน่ืองกนัขององคก์ร  

ทั้ง 7 หมวดด าเนินการไดแ้ก่  

หมวด 1 การน าองคก์ร: ท่ีมุ่งเนน้ไปถึงความเขา้ใจของผูน้ าองคก์รท่ีมุ่งสู่การเป็นเลิศในการบริหารจดัการ

องคก์ร ซ่ึงตอ้งเขา้ใจวิสยัทศัน์และค่านิยมขององคก์ร รวมทั้งการส่ือสารความเขา้ใจใหมี้การร่วมมือของทุกคนใน

องคก์ร รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ : หมายถึง การจดัท ากลยทุธ์เพื่อการขบัเคล่ือนองคก์รและก าหนด

วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ตลอดจนการถ่ายทอดกลยทุธ์นั้นไปสู่ภาคปฏิบติัไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง 

หมวด 3 การมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด : องคก์รตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัลูกคา้และความตอ้งการของลูกคา้

อยา่งถ่องแท ้ตอบสนองไดอ้ยา่งพึงพอใจ และมีความสมัพนัธ์ท่ีดี 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ : เป็นกระบวนการวดัผลการด าเนินงานและทบทวน

การด าเนินงาน รวมถึงการบริหารจดัการสารสนเทศ ความพร้อมใชแ้ละเพียงพอในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใชใ้นองคก์ร 

หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร : บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีองคก์รตอ้งรักษาและเพิ่มคุณค่า การ

พฒันาบุคลากร  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ : คือความเขา้ใจในการจดัการและออกแบบระบบงานเพื่อใหเ้กิดความ

คล่องตวัและมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ ตลอดจนตอ้งมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อใหย้งัคงมาตรฐานของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

หมวด 7 ผลลพัธ์ :  คือผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานดา้นผลผลิต ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 

ดา้นการเงินและตลาด ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร ดา้นประสิทธิผลกระบวนการ และดา้นการน าองคก์ร 
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8. คุณค่าพระวรสาร  

จากการศึกษามิติต่างๆ ของการจดัการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ต  คุณค่าพระวร สารท่ีสอดคลอ้งกบั

แนวทางมงฟอร์ตท่ีควรไดรั้บการหล่อหลอมในบุคคลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในแต่ละคน ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

1. ความเช่ือศรัทธา (faith)                7. ความรัก (love) 

2. ความจริง (truth)                               8. ความเมตตา (compassion) 

3. ความเคารพ / ศกัด์ิศรี (respect / dignity)                9. การรับใช ้(service)   

4. ความสุภาพถ่อมตน (humility)                            10. ความยติุธรรม (justice)  

5. ความซ่ือตรง (honesty)                11. สันติ/การคืนดี(peace / reconciliation) 

6. ความเรียบง่าย/ความพอเพียง (simplicity / sufficiency) 12. การใหอ้ภยั (forgiveness) 
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1. ฟ้ืนฟกูารจดัการศึกษาใหบ้รรลุตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต        

1.1 พฒันาผูเ้รียนในการแสวงหาสจัธรรมของชีวิต(ตามคุณค่าพระวรสาร)มี

วิริยะ อุตสาหะรับผดิชอบต่อสงัคม อยูใ่นชุมชนการศึกษาและช่วยเหลือสงัคม 
       

1.2 พฒันาผูร่้วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ เขา้ใจและ

ปฏิบติัตามค่านิยมในแนวมงฟอร์ต 
       

1.3 จดัการศึกษาโดยเคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์การหล่อหลอม

บุคคลและเปิดโอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

สิทธิเดก็ ความยติุธรรมและสันติ 

       

1.4 เสริมสร้างผูร่้วมงานและเสริมพลงัเครือข่ายการพฒันาการศึกษา 

ในแนวมงฟอร์ต 
       

1.5 เคารพต่อชุมชนของชีวิต        

2. เสริมสร้างระบบการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และเป็น

ผูน้ าท่ีดีสู่สงัคม 
       

   2.1 พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูน้ าท่ีดีสู่สงัคม        

3. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหมี้มาตรฐานสากล        

   3.1  พฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลก        

   3.2  พฒันาหลกัสูตรเฉพาะทางท่ีเขม้แขง็เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล        

   3.3  พฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน        

   3.4  เร่งรัดงานวิจยัองคก์รใหมี้คุณภาพ สามารถน าไปพฒันาองคก์ร 

สู่คุณภาพ 
       

   3.5  ส่งเสริม สนบัสนุนนกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลยั

ภายในประเทศ 
       

 แนวคิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

ประเด็นท่ีน ามาจดัท ายทุธศาสตร์ 
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4. เสริมสร้างระบบการบริหารจดัการโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพตาม 

หลกัธรรมาภิบาล 
       

   4.1  พฒันาระบบการบริหารจดัการตามเกณฑข์อง TQA          

   4.2  เร่งรัดการบริหารจดัการและการใชท้รัพยากรใหป้ระหยดัและคุม้ค่า        

5. ยกระดบัการศึกษาดา้นวิชาการสู่ความเป็นเลิศ        

  5.1  พฒันานกัเรียนระดบั ม.3 และ ม.6 ใหมี้ผลการสอบระดบัชาติสูงกวา่ 

ค่า T-Score  40 
       

  5.2  พฒันาหลกัสูตรท่ีสามารถพฒันาความถนดั และศกัยภาพของนกัเรียน

เป็นรายบุคคล 

  
 
  

 
 

5.3  เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมนกัเรียน เพื่อเป็นตวัแทนแข่งขนัโอลิมปิก

วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

  
 
  

 
 

5.4  จดัการเรียนการสอนและพฒันานกัเรียนตามการเรียนรู้แบบ BBL 

(Brain- based Learning) 

  
 
  

  

5.5  ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาใหน้กัเรียนสามารถสอบผา่นการวดัระดบั

ความสามารถทางการเรียนภาษาองักฤษ และภาษาไทย จากสถาบนัท่ีไดรั้บ

การรับรองทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

       

6. เร่งรัดระบบบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ        

6.1 พฒันาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์และวฒันธรรมองคก์ร        

6.2 พฒันาระบบการเขา้สู่ต าแหน่งและการพฒันาวิชาชีพบุคลากร ระดบั

โรงเรียน 
       

6.3 ออกแบบสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหก้บับุคลากร        

6.5 จดัท าแผนการบริหารความเส่ียงของทรัพยากรมนุษย ์        

 แนวคิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

ประเด็นท่ีน ามาจดัท ายทุธศาสตร์ 
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7. เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กบัทุกภาคส่วนทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
       

7.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัองคก์ร/หน่วยงาน

ต่างๆ 
       

8.  เร่งรัดการจดัท าสารสนเทศของโรงเรียนใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ        

   8.1  ยกระดบัการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนใหถู้กตอ้ง เป็น

ปัจจุบนัและทนัต่อการใชง้าน 
       

   8.2  พฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย        

   8.3  ขยายช่องทางประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย   
 

    

แนวคิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

ประเดน็ท่ีน ามาจดัท ายทุธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียนอสัสัมชัญ 

โรงเรียนอสัสมัชญั ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งโดยคุณพอ่เอมิล ออกสั กอลมเบต ์ 

(Rev. Father Emile Colombet)  บาทหลวงคณะมิสซงัต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (Mission Etrangere de Paris)   ขณะ

ด ารงต าแหน่งเจา้อาวาสวดัอสัสมัชญั (เดิมเรียกวา่ วดัสวนท่าน) ล าดบัท่ี 4 (พ.ศ.2418 -2476) ดว้ยความมุ่งมัน่ศรัทธาอนั

แรงกลา้ของคุณพอ่  ท่ีตอ้งการใหก้ารศึกษาอบรมแก่เดก็คาทอลิกในชุมชนละแวกวดั    ใน พ.ศ. 2420  

(ค.ศ.1877) ท่านจึงเปิดโรงเรียนในวดัช่ือ “โรงเรียนไทย-ฝร่ัง” เพื่อสอนภาษาฝร่ังเศสและภาษาไทย   วนัแรกการเปิด

เรียนมีจ านวนนกัเรียน 12 คน   แต่ท่านมองเห็นการณ์ไกลไม่ทอ้ถอย สองปีต่อมาไดเ้ปิดสอนภาษาองักฤษเพิ่มอีกหน่ึง

ภาษา  

ต่อมาในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ .ศ.2428 (ค.ศ.1885) ท่านไดส้ถาปนาโรงเรียนอยา่งเป็นทางการใชช่ื้อใหม่เป็น 

“โรงเรียนอาซมซาน กอเลศ็ ” (COLLEGE DE L’ASSOMPTION) โดยใชเ้รือนไมห้ลงัใหญ่ซ่ึงเคยเป็นท่ีพกัของเณร

คาทอลิกเป็นอาคารเรียนหลงัแรก และขอร้องใหผู้ป้กครองน าบุตรหลานมาเรียน วนัแรกมีนกัเรียนจ านวน 33 คน ถึง

ส้ินปีการศึกษาเพิ่มข้ึนเป็น 80 คน ในปีต่อมามีจ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 130 คน  

คุณพอ่กอลมเบต ์ ด ารงต าแหน่งอธิการ ล าดับท่ี 1 (พ.ศ.2428 – 2445) ดว้ยจ านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึน ในปี 

พ.ศ. 2443 ท่านจึงไดเ้ดินทางไปขอใหภ้ราดาคณะเซนตค์าเบรียลแขวงฝร่ังเศส มาช่วยบริหารกิจการโรงเรียน 

วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2444 (ค.ศ. 1901) ภราดาคณะเซนตค์าเบรียล จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ภราดามาร์ติน 

เดอ ตูร์  ภราดาอาแบล ภราดาออกสู ภราดาคาเบรียล ฟาเร็ตตี และภราดาฮีแลร์  ไดเ้ดินทางมาถึงประเทศไทย และ

ด าเนินงานทางดา้นการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนไทย  ตามท่ีคุณพอ่กอลมเบตม์อบหมาย ส่งผลใหกิ้จการทางดา้นการศึกษา

ของโรงเรียนเจริญกา้วหนา้ข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

ปี พ.ศ.2445 – 2463 ภราดามาติน เดอ ตูรส์ ด ารงต าแหน่งอธิการ ล าดบัท่ี 2 ต่อจากคุณพอ่กอลมเบต ์ 

ปี พ .ศ. 2453 (ค.ศ.1910) โรงเรียนไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนอสัสมัชญั” (ASSUMPTION COLLEGE) และใชช่ื้อยอ่

วา่ อสช (AC) ผูป้กครองมีความสนใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน ท าใหจ้  านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึ นเป็นล าดบั ต่อมาจึงขยาย

โรงเรียนอสัสมัชญั ไปอยูท่ี่เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  ช่ือโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถมไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดท า

การสอนเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2509 ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

ต่อมาในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนอสัสมัชญั ไดเ้ปิดโครงการสอนภาษาองักฤษ(English Program) ตาม

หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผูป้กครองและนกัเรียนท่ีสนใจ 

โรงเรียนอสัสมัชญัยดึมัน่ต่อภาระหนา้ท่ี ในการจดัการการศึกษา ใหน้กัเรียนทุกคนมีคุณภาพ และมีพื้นฐานท่ีดี

ส าหรับพฒันาตนเอง ใหส้อดคลอ้งกั บความตอ้งการของสังคม ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบ ความเสียสละ รัก

สนัติ มีคุณธรรมและพร้อมเป็นแบบอยา่งท่ีดีในสงัคมสืบไป 
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ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป 

 โรงเรียนน้ีมีช่ือวา่  :  โรงเรียนอสัสมัชญั 

 ช่ือภาษาองักฤษ   :  ASSUMPTION COLLEGE 

 อกัษรยอ่ภาษาไทย  :  อสช 

 ผูรั้บใบอนุญาตจดัตั้ง  :  มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

 ท่ีตั้งของโรงเรียน  :  เลขท่ี 26 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก  เขตบางรัก 

   กรุงเทพมหานคร 10500 

   โทร 0-26307111-25  โทรสาร  0-22377769       

   Website : www.assumption.ac.th                                  

 ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเม่ือ    :  วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2428  

 ระดบัชั้นท่ีเปิดสอน  :  มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6    

 เคร่ืองหมายตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน 

 

                                                              
 

เคร่ืองหมายโรงเรียนอสัสมัชญัมีลกัษณะเป็นตราโล่สีแดงคาดขาวตรงกลาง มีตวัอกัษร AC  สีน ้ าเงินไขวก้นัอยู่

ตรงกลาง และปีคริสตศ์กัราช 1885 อยูใ่ตอ้กัษร    

ตราโล่  คือ เคร่ืองป้องกนัศาสตราวธุทั้งปวง 

 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ 

 สีแดง หมายถึง ความกลา้หาญในการต่อสูอุ้ปสรรคต่าง ๆ 

 ตวัอกัษร AC สีน ้ าเงิน หมายถึง อกัษรยอ่มาจาก ASSUMPTION COLLEGE   

1885      หมายถึง ปีคริสตศ์กัราชท่ีก่อตั้งโรงเรียนอสัสมัชญั  

 ตราน้ีจะเป็นเคร่ืองหมายใหช้าวอสัสมัชญัทุกคน ร าลึกถึงชีวิตในครอบครัวอสัสมัชญั และส านึกในชาติ 

ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ 

 

 

http://www.assumption.ac.th/
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สถานที่ตั้ง 

 โรงเรียนอสัสมัชญั  มีเน้ือท่ี 8 ไร่ 2 งาน 9.8 ตารางวา  ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 26  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบาง

รัก   กรุงเทพมหานคร 10500 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   โทร 0-26307111-25  โทรสาร  0-

22377769       
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   หมายเหตุ 
                                          :     ท่ีปรึกษา 
                                          :     สัง่การ 
    ณ  วนัท่ี  8  มีนาคม  2560  
                     

                                                                                โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอสัสัมชัญ  
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ผูจ้ดัการ 

ผู้รับใบอนุญาต/มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายโปรแกรม
ภาษาองักฤษ 

งาน 
บริหารฝ่าย 

งานกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
งานบริหารหลกัสูตร

และวิชาการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ 

สมาคมผูป้กครองและครูฯ 

สมาคมอสัสัมชญั 

ผู้อ านวยการ 

งานระดบัชั้น 

 

งานศูนยส์อบ 
IBT-TOEFL 

 

ฝ่าย 
ปกครอง 

งาน 
บริหารฝ่าย 

งาน 
ระดบัชั้น 

งานส่งเสริม 
ระเบียบวินยันกัเรียน 

ฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารฝ่าย 

งาน 
อาคารสถานท่ี 

งานสุขอนามยั 

งาน 
โภชนาการ 

 

งานยานพาหนะ 

งานรักษาความ
ปลอดภยั 

 

ส านัก 
ผู้อ านวยการ 

งาน 
บริหารส านกัฯ 

งานนโยบาย 
และแผน 

งาน 
ทรัพยากรมนุษย ์

งาน
ประชาสัมพนัธ์ 

 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

งานประกนัคุณ 
ภาพการศึกษา 

งานศูนยวิ์ทยบริการ
และส่ือการสอน 

 
งาน 

รับสมคัรนกัเรียน 

 

ฝ่าย 
ธุรการ-การเงนิ 

งานการเงิน 

งานบญัชี – 
งบประมาณ 

งาน 
ทะเบียน - สถิติ 

งานทะเบียน 
ผลการเรียน 

งาน 
บริหารฝ่าย 

งานจดัซ้ือ 

งาน 
พสัดุ - ครุภณัฑ์ 

 

งานจ าหน่ายเคร่ือง
เขียนและแบบเรียน 

งานสารบรรณ 

ฝ่าย 
กจิกรรม 

งาน 
บริหารฝ่าย 

งานลูกเสือ 

งานรักษาดินแดน 

งานกีฬา 

งานดนตรีและ 
การแสดง 

งานสภานกัเรียน 
 

งานอภิบาล 
 

งานกิจกรรมพิเศษ
และสมัพนัธ์ชุมชน 

 

งานนิเทศการสอน 

ฝ่าย 
วชิาการ 

งาน 
บริหารฝ่าย 

งานกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 

งานหลกัสูตรและ
การเรียนการสอน 
 

งานวดัผล 
 

งานวจิยั 
และพฒันา 

 
งานศูนยภ์าษา 
องักฤษ Bell 

 

งานแนะแนว 
 

งานกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

 

งานการสอน
คอมพิวเตอร์ 

 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

งานการสอนตาม
นโยบายของมูลนิธิฯ 

งานศูนยก์าร
เรียนรู้อสัสัมชญั/
สวนเกษตร 

งานบุคลากร
ต่างชาติ 
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        ปรัชญาของโรงเรียน  (Philosophy)  

 1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จกัสจัธรรมความจริงและการเขา้ถึงธรรมอนัสูงส่งอนัเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
 2. มนุษยทุ์กคนตอ้งท างาน ความวิริยะ  อุตสาหะ  เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ดงัคติพจน์ท่ีวา่      
               “ LABOR  OMNIA  VINCIT ” 
 
ปณธิานของโรงเรียน (Commitment)   
        เราชาวอสัสมัชญั  ตอ้งตั้งมัน่ในคุณธรรมของศาสนา  ตอ้งเช่ือมัน่ในคุณค่าและศกัด์ิศรีของคน   
ตอ้งมุ่งมัน่ในความเป็นเลิศดา้นวิชาการ  ตอ้งยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 
อตัลกัษณ์โรงเรียนอสัสัมชัญ (Identity) 
 “ผูเ้รียนยดึมัน่ในสจัธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผดิชอบต่อสงัคม” 
 
 เอกลกัษณ์โรงเรียนอสัสัมชัญ  (Uniqueness) 
 “ ผูน้ าท่ีดี สู่สงัคม” 
 
คติพจน์ประจ าโรงเรียน 
 “ วิริยะอุตสาหะ  น ามาซ่ึงความส าเร็จ ”  (LABOR  OMNIA VINCIT) 

 
สีประจ าโรงเรียน    
 สีแดง  หมายถึง  สีแห่งความกลา้หาญในการต่อสูฟั้นฝ่าอุปสรรคต่างๆ 
 สีขาว  หมายถึง  สีแห่งความบริสุทธ์ิ  คือบริสุทธ์ิกาย  วาจาและใจ 
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ส่วนที่ 3  

ทิศทางการพฒันา 
 

วสัิยทศัน์ (vision) 

โรงเรียนอสัสมัชญัมีมาตรฐานสากล  ตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต  นกัเรียนมีคุณธรรม   

เป็นผูน้ าท่ีดีสู่สงัคม  และมีความเป็นเลิศดา้นวิชาการ  
     

พนัธกจิ (Missions)   

1. จดัการศึกษาตามทิศทางในแนวมงฟอร์ต 
2. ส่งเสริมนกัเรียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูน้ าท่ีดีสู่สงัคม  
3. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมี้มาตรฐานสากล 
4. พฒันาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศดา้นวิชาการ 
5. พฒันาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ  
6. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า และองคก์รต่างๆ ในการพฒันาการศึกษา 

ของโรงเรียน 
7. ยกระดบัระบบสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมาย (Goals)   

1. จดัการศึกษาใหบ้รรลุตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
2. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูน้ าท่ีดีของสงัคม  
3. นกัเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากล มีศกัยภาพเป็นพลโลก และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
4. โรงเรียนอสัสมัชญัมีความเป็นเลิศดา้นวิชาการ 
5. ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ประสิทธิภาพ 
6. บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และมีความผกูพนักบัโรงเรียน 
7. มีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กบัทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อยกระดบั 

การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
8. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  

1. โรงเรียนจดัการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ตในระดบัดีมากข้ึนไป 
2. ร้อยละของนกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูน้ าท่ีดีของสงัคม  
3. ร้อยละของนกัเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
4. ร้อยละของนกัเรียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก 
5. ร้อยละของนกัเรียนมีผลสอบระดบัชาติสูงกวา่  T-Score  40  
6. ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
7. ร้อยละของบุคลากรมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพตามคุรุสภาระดบัดีข้ึนไป 
8. ร้อยละของบุคลากรมีความผกูพนัต่อโรงเรียนระดบัดีข้ึนไป 
9. จ านวนเครือข่ายความส าเร็จท่ีเกิดจากความร่วมมือในดา้นต่างๆ  
10. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์  (Strategy)  และกลยุทธ์   

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ฟ้ืนฟกูารจดัการศึกษาใหบ้รรลุตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2  เสริมสร้างระบบการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูน้ าท่ีดีสู่สงัคม 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหมี้มาตรฐานสากล 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  เสริมสร้างระบบการบริหารจดัการโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 5  ยกระดบัการศึกษาดา้นวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 6  เร่งรัดระบบบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 7  เสริมสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กบัทุกภาคส่วนภายในและภายนอก 

                               ประเทศ เพื่อยกระดบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 8  เร่งรัดการจดัท าสารสนเทศของโรงเรียนใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ฟ้ืนฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทศิทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

จุดมุ่งหมาย    

มุ่งฟ้ืนฟแูละพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียน ใหน้กัเรียน ผูร่้วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรู้้ 

เขา้ใจและปฏิบติัตามทิศทางการจดัการศึกษา  ในแนวมงฟอร์ต  มีเครือข่ายความร่วมมือ การจดัหลกัสูตร การจดั

กิจกรรมท่ีปลูกฝัง ส่งเสริมและพฒันา     ใหเ้คารพต่อชุมชนของชีวิตตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

อยา่งย ัง่ยนื 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

 1. ร้อยละของผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสงัคม 

 2. ร้อยละของผูร่้วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รู้ เขา้ใจ และปฏิบติัตามค่านิยมในแนวมงฟอร์ต 

 3. โรงเรียน จดัการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต อยา่งมีคุณภาพ 

 4. จ านวนเครือข่ายการพฒันาการศึกษาในแนวมงฟอร์ตและบทบาทการมีส่วนร่วม 

 5. โรงเรียนมีกระบวนการเคารพต่อชุมชนของชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 

 กลยทุธ์ท่ี 1.1  พฒันานกัเรียนในการแสวงหาสจัธรรมของชีวิต (ตามคุณค่าพระวรสาร) มีวิริยะ อุตสาหะ 

            รับผดิชอบต่อสงัคม 

 กลยทุธ์ท่ี 1.2  พฒันาผูร่้วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ เขา้ใจและปฏิบติัตามค่านิยม 

ในแนวมงฟอร์ต 

 กลยทุธ์ท่ี 1.3  จดัการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์สิทธิมนุษยชน สิทธิเดก็ 

 ความยติุธรรมและสันติ 

 กลยทุธ์ท่ี 1.4  เสริมสร้างผูร่้วมงานและเสริมพลงัเครือข่ายเพื่อจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

 กลยทุธ์ท่ี 1.5  เคารพต่อชุมชนของชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างระบบการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูน้ าท่ีดีสู่สงัคม 

จุดมุ่งหมาย 

 มุ่งพฒันาและส่งเสริมนกัเรียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผูน้ าท่ีดีสู่สงัคม ในดา้นกายภาพ ดา้น

สติปัญญา ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นการรับใชผู้อ่ื้น อนัจะน าไปสู่การเป็นสุภาพบุรุษอสัสมัชญั 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละของผูเ้รียนมีลกัษณะทางกายภาพท่ีดี  

2. ร้อยละของผูเ้รียนมีสติปัญญาท่ีดี 

3. ร้อยละของผูเ้รียนมีบุคลิกภาพผูน้ าท่ีดี 

4. ร้อยละของผูเ้รียนมีลกัษณะการรับใชผู้อ่ื้น 

กลยุทธ์ 

กลยทุธ์ท่ี  2.1  พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูน้ าท่ีดีสู่สงัคม 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล 

จุดมุ่งหมาย 

 โรงเรียนมีความเป็นมาตรฐานสากล ดว้ยการพฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลก มีความสามรถในการ

ส่ือสาร มีจิตสาธารณะ ส านึกในการบริการสังคม การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อใหส้ามารถ

พฒันาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศกัยภาพ การบริหารจดัการดว้ยคุณภาพ การประสานความร่วมมือกบัภูมิภาคจนกระทัง่ถึง

เครือข่ายระดบัชาติ และนานาชาติ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

 1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีมาตรฐานสากล (เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด 

 ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค)์ 
 2. โรงเรียนมีหลกัสูตรเฉพาะทางท่ีเขม้ขน้เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล 

 3. ร้อยละของผูเ้รียนมีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน (พฒันา IT สมรรถนะดา้นอาชีพ)  

 4. งานวิจยัองคก์รมีคุณภาพ สามารถน าไปพฒันาองคก์รสู่คุณภาพ 

 5. จ านวนของนกัเรียนท่ีไดรั้บทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลยัภายใน 

กลยุทธ์ 

 กลยทุธ์ท่ี  3.1  พฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลก 

 กลยทุธ์ท่ี  3.2  พฒันาหลกัสูตรเฉพาะทางท่ีเขม้แขง็เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล 

 กลยทุธ์ท่ี  3.3  พฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 

 กลยทุธ์ท่ี  3.4  เร่งรัดงานวิจยัองคก์รใหมี้คุณภาพ สามารถน าไปพฒันาองคก์รสู่คุณภาพ 

 กลยทุธ์ท่ี  3.5  ส่งเสริม สนบัสนุนนกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลยัภายในประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมาย 

 มุ่งพฒันาระบบบริหารจดัการ การกระจายอ านาจการบริหาร การยดึหลกัในความถูกตอ้งดีงาม การสร้าง 

ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ สร้างความ

ตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ส านึกในความรับผดิชอบ การจดัการและการใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่

ส่วนรวม 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการตามเกณฑข์อง TQA (Thailand Quality Award) หรือ TQC  

           (Thailand Quality Class) 

 2. โรงเรียนบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 10 ประการ 
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 3. ร้อยละของบุคลากรของโรงเรียนท่ีใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร ( English Medium) 

 4. ร้อยละของการใชท้รัพยากรลดลง 

กลยุทธ์ 

 กลยทุธ์ท่ี  4.1  พฒันาระบบการบริหารจดัการตามเกณฑข์อง TQA   

 กลยทุธ์ท่ี  4.2  เร่งรัดการบริหารจดัการและการใชท้รัพยากรใหป้ระหยดัและคุม้ค่า 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ยกระดับการศึกษาด้านวชิาการสู่ความเป็นเลศิ 

จุดมุ่งหมาย 

 โรงเรียนอสัสมัชญั มีความเป็นเลิศดา้นวิชาการ ดว้ยการยกระดบัคุณภาพการศึกษาหลกัสูตร การจดัการเรียน

การสอน ระบบการวดัประเมินผล ส่ือเทคโนโลย ีนวตักรรม งานวิจยั การพฒันานกัเรียนตามการเรียนรู้รูปแบบ BBL  

มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีความรู้ในทกัษะการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21  

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

 1. ร้อยละของผูเ้รียน ม.3 และ ม.6  มีผลการสอบระดบัชาติสูงกวา่ค่า T-Score 40 

 2. ร้อยละของผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามความถนดัและศกัยภาพของผูเ้รียน 

 3. จ านวนของผูเ้รียนท่ีไดเ้ป็นตวัแทนแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 4. โรงเรียนจดัการเรียนการสอนตามหลกัการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning) 

 5. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถสอบผา่นการวดัระดบัความสามารถทางภาษาจากสถาบนัภาษานานาชาติ 

กลยุทธ์ 

 กลยทุธท่ี์  5.1  พฒันานกัเรียนระดบั ม.3 และ ม.6 ใหมี้ผลการสอบระดบัชาติสูงกวา่ค่า T-Score  40 

 กลยทุธ์ท่ี  5.2  พฒันาหลกัสูตรท่ีสามารถพฒันาความถนดั และศกัยภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 กลยทุธ์ท่ี  5.3  เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมนกัเรียน เพื่อเป็นตวัแทนแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการระดบัชาติ 

   และนานาชาติ 

 กลยทุธ์ท่ี  5.4  จดัการเรียนการสอนและพฒันานกัเรียนตามการเรียนรู้แบบ BBL (Brain- based Learning) 

 กลยทุธ์ท่ี  5.5  ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาใหน้กัเรียนสามารถสอบผา่นการวดัระดบัความสามารถทางการเรียน

     ภาษาองักฤษ และภาษาไทย จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เร่งรัดระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมาย 

มุ่งส่งเสริม และพฒันา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้สมรรถนะ มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการ

ปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรัก ความผกูพนัท่ีดีต่อองคก์ร 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

 1. ร้อยละของบุคลากรมีความผกูพนัต่อองคก์รระดบัดีข้ึนไปและสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ขององคก์ร 
 2. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการเขา้สู่ต  าแหน่งระดบัดีข้ึนไป 
 3. ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดบัดีข้ึนไป 

 4. ร้อยละของครู บุคลากรฯ และเจา้หนา้ท่ีท่ีลาออกลดลง 

 5. โรงเรียนมีแผนบริหารความเส่ียงดา้นทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 

 กลยทุธ์ท่ี 6.1 พฒันาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์และวฒันธรรมองคก์ร 

 กลยทุธ์ท่ี 6.2 พฒันาระบบการเขา้สู่ต  าแหน่งและการพฒันาวิชาชีพบุคลากรระดบัโรงเรียน 

 กลยทุธ์ท่ี 6.3 ออกแบบสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหก้บับุคลากร 

 กลยทุธ์ท่ี 6.4 จดัท าแผนการบริหารความเส่ียงของทรัพยากรมนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 7  เสริมสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กบัทุกภาคส่วนภายในและภายนอก 

                           ประเทศ เพือ่ยกระดับการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

จุดมุ่งหมาย 

 มุ่งพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาใหมี้ความคล่องตวัในการบริหารงาน โดยส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนได ้

มีส่วนร่วมสนบัสนุนเพื่อพฒันาการศึกษา และสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา และสร้างความเขม้แขง้ใหก้บัโรงเรียน 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

 1. จ านวนเครือข่าย ความส าเร็จท่ีเกิดจากความร่วมมือของเครือข่าย และลกัษณะความร่วมมือดา้นเทคโนโลย ี

          นวตักรรม องคค์วามรู้และอ่ืนๆ กบัทุกภาคส่วน 

 2. จ านวนองคค์วามรู้ /นวตักรรม/ เทคโนโลย ี

 3. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีการสร้างองคค์วามรู้ ถ่ายทอด แลกเปล่ียน และเผยแพร่องคค์วามรู้นวตักรรม 

          เทคโนโลย ีและอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการพฒันา 

กลยุทธ์ 

 กลยทุธ์ท่ี  7.1  ส่งเสริมขีดความสามารถแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ทางการศึกษาระหวา่งโรงเรียน 

 กลยทุธ์ท่ี  7.2  ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัองคก์ร/หน่วยงานต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 8  เร่งรัดการจัดท าสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมาย 

 เร่งรัดการพฒันาการประชาสมัพนัธ์โรงเรียน นโยบาย การพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นการจดัการศึกษา 

ระบบบริหารขอ้มูล ระบบข่าวสารสารสนเทศเพื่อการศึกษา การเผยแพร่ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และเกียรติภูมิของ

บุคลากรและนกัเรียน 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

 1. ร้อยละของขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัและทนัต่อการใชง้าน 

 2. ร้อยละของส่ือประชาสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัดีมาก 

 3. จ านวนช่องทางท่ีประชาสมัพนัธ์ข่าวสารใหก้ลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

กลยุทธ์ 

 กลยทุธ์ท่ี  8.1  ยกระดบัการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนัและทนัต่อการใชง้าน 

 กลยทุธ์ท่ี  8.2  พฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 กลยทุธ์ท่ี  8.3  ขยายช่องทางประชาสมัพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวดัความส าเร็จ ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนอสัสัมชัญ ปีการศึกษา 2560 - 2564 

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ฟ้ืนฟกูารจดั
การศึกษาใหบ้รรลุ
ตามทิศทางการจดั
การศึกษาในแนว 
มงฟอร์ต 

1.1  พฒันานกัเรียนในการ
แสวงหาสจัธรรมของชีวิต 
(ตามคุณค่าพระวรสาร) 
มีวิริยะ อุตสาหะ รับผดิชอบ
ต่อสงัคม 

1. ร้อยละของผูเ้รียนมี
ประสบการณ์ในการแสวงหา
ความจริงและการช่วยเหลือ
สังคม 
 

91 92 93 94 95 

1.2  พฒันาผูร่้วมบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาใหมี้
ความรู้ เขา้ใจและปฏิบติัตาม
ค่านิยมในแนวมงฟอร์ต 

2. ร้อยละของผูร่้วมบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา รู้ 
เขา้ใจ และปฏิบติัตามค่านิยม
ในแนวมงฟอร์ต 

92 93 94 95 96 

1.3  จดัการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการเคารพศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์สิทธิ
มนุษยชน สิทธิเดก็ ความ
ยติุธรรมและสันติ 

3. โรงเรียน จดัการศึกษาตาม
ทิศทางการจดัการศึกษาใน
แนวมงฟอร์ต อยา่งมีคุณภาพ 

 

80 82 84 86 90 

1.4  เสริมสร้างผูร่้วมงานและ
เสริมพลงัเครือข่ายเพื่อจดั
การศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

4. จ านวนเครือข่ายการพฒันา
การศึกษาในแนวมงฟอร์ต
และบทบาทการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 

1.5  เคารพต่อชุมชนของชีวิต 5. โรงเรียนมีกระบวนการ
เคารพต่อชุมชนของชีวิตท่ีมี
คุณภาพ 

80 82 84 86 90 

2. เสริมสร้างระบบ
การพฒันานกัเรียน
ใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรม และเป็น
ผูน้ าท่ีดีสู่สงัคม 

2.1  พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้
คุณธรรม จริยธรรม และเป็น
ผูน้ าท่ีดีสู่สงัคม 

1. ร้อยละของผูเ้รียนมี
ลกัษณะทางกายภาพท่ีดี 

80 82 85 88 90 

2. ร้อยละของผูเ้รียนมี
สติปัญญาท่ีดี 

80 82 85 88 90 

3. ร้อยละของผูเ้รียนมี
บุคลิกภาพผูน้ าท่ีดี 

80 82 85 88 90 

4. ร้อยละของผูเ้รียนมี
ลกัษณะการรับใชผู้อ่ื้น 

80 85 90 92 95 
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ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

2560 2561 2562 2563 2564 
3. ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาใหมี้
มาตรฐานสากล 

3.1  พฒันานกัเรียนใหมี้
ศกัยภาพเป็นพลโลก 
 
 

1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี
มาตรฐานสากล (เป็นเลิศ
วิชาการ ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 
2 ภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด 
ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค)์ 

80 82 85 88 90 

3.2  พฒันาหลกัสูตรเฉพาะ
ทางท่ีเขม้แขง็เทียบเคียงกบั
มาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนมีหลกัสูตรเฉพาะ
ทางท่ีเขม้ขน้เทียบเคียงกบั
มาตรฐานสากล 

80 82 85 88 90 

3.3  พฒันานกัเรียนใหมี้
คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 

3. ร้อยละของผูเ้รียนมี
คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 
(พฒันา IT สมรรถนะดา้น
อาชีพ) 

80 82 85 88 90 

3.4  เร่งรัดงานวิจยัองคก์รให้
มีคุณภาพ สามารถน าไป
พฒันาองคก์รสู่คุณภาพ 

4. งานวิจยัองคก์รมีคุณภาพ 
สามารถน าไปพฒันาองคก์รสู่
คุณภาพ (จ านวนงานวิจยั) 

1 1 1 1 1 

3.5  ส่งเสริม สนบัสนุน
นกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษา 
จากมหาวิทยาลยัภายใน 
ประเทศ 

5. จ านวนของนกัเรียนท่ี
ไดรั้บทุนการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัภายใน  
(รัฐบาล/ทุนหลวง) 

1 2 3 4 5 

4.  เสริมสร้างระบบ
การบริหารจดัการ
โรงเรียนใหมี้
ประสิทธิภาพตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

4.1  พฒันาระบบการบริหาร
จดัการตามเกณฑข์อง TQA   
 

1. โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจดัการตามเกณฑข์อง 
TQA (Thailand Quality 
Award)หรือ TQC (Thailand 
Quality Class) 

60 70 80 85 90 

2. โรงเรียนบริหารจดัการดว้ย
หลกัธรรมาภิบาล 10 ประการ 

70 75 80 85 90 

3. ร้อยละของบุคลากรของ
โรงเรียนท่ีใชภ้าษาองักฤษใน
การส่ือสาร(English Medium) 

40 50 60 70 80 

4.2  เร่งรัดการบริหารจดัการ
และการใชท้รัพยากรให้
ประหยดัและคุม้ค่า 

4. ร้อยละของการใช้
ทรัพยากรลดลง 

5 5 5 5 5 
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ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

2560 2561 2562 2563 2564 
5. ยกระดบัการศึกษา
ดา้นวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.1  พฒันานกัเรียนระดบั ม.3 
และ ม.6 ใหมี้ผลการสอบ
ระดบัชาติสูงกวา่ค่า T-Score  
40 

1. ร้อยละของผูเ้รียน ม.3 และ 
ม.6  มีผลการสอบระดบัชาติ
สูงกวา่ค่า T-Score 40  
 

80 82 85 88 90 

5.2  พฒันาหลกัสูตรท่ี
สามารถพฒันาความถนดั 
และศกัยภาพของนกัเรียน
เป็นรายบุคคล 

2. ร้อยละของผูเ้รียนไดรั้บ
การพฒันาตามความถนดัและ
ศกัยภาพของผูเ้รียน 

80 82 85 88 90 

5.3  เพิ่มประสิทธิภาพการ
เตรียมนกัเรียน เพื่อเป็น
ตวัแทนแข่งขนัโอลิมปิก
วิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ 

3. จ านวนของผูเ้รียนท่ีไดเ้ป็น
ตวัแทนแข่งขนัโอลิมปิก
วิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ 

2 2 3 3 4 

5.4  จดัการเรียนการสอนและ
พฒันานกัเรียนตามการเรียนรู้
แบบ BBL (Brain- based 
Learning) 

4. โรงเรียนจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัการเรียนรู้แบบ 
BBL (Brain-based Learning) 

70 75 80 85 90 

5.5  ส่งเสริม สนบัสนุน 
พฒันาใหน้กัเรียนสามารถ
สอบผา่นการวดัระดบั
ความสามารถทางการเรียน 
ภาษาองักฤษ และภาษาไทย 
จากสถาบนัท่ีไดรั้บการ
รับรองทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

5. ร้อยละของผูเ้รียนท่ี
สามารถสอบผา่นการวดั
ระดบัความสามารถทางภาษา
จากสถาบนัภาษานานาชาติ 

80 82 85 88 90 

 

 

 

 

 

 



24 
 

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

2560 2561 2562 2563 2564 
6. เร่งรัดระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษยใ์หมี้
ประสิทธิภาพ 

6.1 พฒันาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์และ
วฒันธรรมองคก์ร 
 

1. ร้อยละของบุคลากรมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รระดบัดีข้ึน
ไปและสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์
ขององคก์ร 

90 93 96 98 99 

6.2 พฒันาระบบการเขา้สู่
ต  าแหน่งและการพฒันา
วิชาชีพบุคลากรระดบั
โรงเรียน 
 

2. ร้อยละของบุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อระบบการเขา้สู่
ต  าแหน่งระดบัดีข้ึนไป 

70 72 75 80 85 

3. ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพของ 
คุรุสภาระดบัดีข้ึนไป 

87 90 95 97 98 

6.3 ออกแบบสวสัดิการท่ี
เหมาะสมใหก้บับุคลากร 

4. ร้อยละของครู บุคลากรฯ 
และเจา้หนา้ท่ีท่ีลาออกลดลง 

4 3.5 3 2.5 2 

6.4 จดัท าแผนการบริหาร
ความเส่ียงของทรัพยากร
มนุษย ์

5.โรงเรียนมีแผนบริหาร
ความเส่ียงดา้นทรัพยากร
มนุษยอ์ยา่งเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

80 82 85 87 90 

7. เสริมสร้าง
เครือข่ายและขยาย
เครือข่ายความ
ร่วมมือต่างๆ กบัทุก
ภาคส่วนภายในและ
ภายนอกประเทศ                    
เพื่อยกระดบัการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

7.1  ส่งเสริมขีดความสามารถ
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ทาง
การศึกษาระหวา่งโรงเรียน 
 

1. จ านวนเครือข่าย 
ความส าเร็จท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของเครือข่าย และ
ลกัษณะความร่วมมือ 
ดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรม 
องคค์วามรู้และอ่ืนๆ กบัทุก
ภาคส่วน 

3 5 7 9 10 

7.2  ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบั
องคก์ร/หน่วยงานต่างๆ 

2. จ านวนองคค์วามรู้ /
นวตักรรม/ เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 

3. ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
การสร้างองคค์วามรู้ ถ่ายทอด 
แลกเปล่ียน และเผยแพร่องค์
ความรู้ นวตักรรม เทคโนโลย ี
และอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการพฒันา 

60 65 70 75 80 
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ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

2560 2561 2562 2563 2564 
8.  เร่งรัดการจดัท า
สารสนเทศของ
โรงเรียนใหเ้ป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

8.1  ยกระดบัการจดัท าขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียนให้
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัและทนั
ต่อการใชง้าน 

1. ร้อยละของขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัและทนั
ต่อการใชง้าน 
 

85 86 87 90 95 

8.2  พฒันาระบบการ
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ร้อยละของส่ือ
ประชาสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัดี
มาก 
 

75 80 83 87 90 

8.3  ขยายช่องทาง
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

3. จ านวนช่องทางท่ี
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้
กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

5 5 6 6 7 
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ส่วนที่ 4 

การน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัต ิ

    การน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบติัจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัสนบั 

สนุนจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน โดยใหค้วามส าคญัและก าหนดแนวทางการด าเนินการท่ีชดัเจน ดงัน้ี 

การบริหารแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2564  สู่การปฏิบัต ิ

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา บรรลุผลส าเร็จทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหาร

โรงเรียน จะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน สร้างกลไกการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมิน 
ผลการด าเนินการ เพื่อแกไ้ข ปรับปรุง และช้ีแนะการด าเนินการในแต่ละยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ มาตรการ ใหเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน พฒันาเกณฑช้ี์วดัการด าเนินงานท่ีเนน้ผลสมัฤทธ์ิของงานใน
แต่ละช่วงเวลาอยา่งชดัเจน  

3. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้
มาร่วมติดตามตรวจสอบ เพื่อทบทวนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นระยะๆ  

4. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ท่ีก าหนด รวมทั้งการปรับปรุง แกไ้ข หรือก าหนดแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาใหม่หากพบวา่ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ 
และมาตรการท่ีก าหนดยงัไม่บรรลุเจตนารมณ์ของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล 
แนวทางการบริหารแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2564   สู่การปฏิบัติ  

1. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ด าเนินการช้ีแจง ประชาสมัพนัธ์แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
สร้างความตระหนกัถึงความส าคญั และสร้างความเขา้ใจสาระส าคญัของแผน พฒันาคุณภาพการศึกษา โดย
จดัเตรียม และพฒันากลไกการน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ไปสู่การปฏิบติั เร่ิมจากการก าหนดมาตรการ สร้าง
ความตระหนกั ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในสาระของแผน พฒันาคุณภาพการศึกษา  พร้อมทั้งก าหนดกลไก
ประสานงานดา้นต่างๆของแผน พฒันาคุณภาพการศึกษา ร่วมกนั โดยใชก้ระบวนการการมีส่วนร่วมของ ครู 
ผูป้กครอง ผูเ้รียน และพนกังาน 

2. ทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหาร โรงเรียน จดัท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

             3. ผูรั้บผดิชอบรายงานผลการด าเนินการตามตวัช้ีวดัความส าเร็จของยทุธศาสตร์ 
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           การรายงานผลการด าเนินการตามตัวช้ีวดัความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวดัที่ การรายงานผลตามตัวช้ีวดัความส าเร็จ ผู้รับผดิชอบ ผู้ก ากบัตดิตาม 

1 1 รายงานสรุปผลการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศาสนาของผูเ้รียน 

และการแสวงหาความจริงของผูเ้รียน 

รายสรุปผลการช่วยเหลือสงัคมของผูเ้รียน 

งานอภิบาล ส านกัผูอ้  านวยการ 
 

2 รายงานสรุปผลของผูร่้วมบริหาร ครู บุคลากรฯ ท่ีปฏิบติั

ตนตามค่านิยมของมงฟอร์ต 

งานทรัพยากรมนุษย ์
งานหลกัสูตรและการเรียน
การสอน 

ส านกัผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

3 รายงานสรุปผลการจดัการศึกษาตามทิศทางการจดั

การศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

งานบริหารส านกัฯ ส านกัผูอ้  านวยการ 

4 รายงานสรุปผลเครือข่ายในการพฒันาการศึกษา 

ในแนวมงฟอร์ต 

 

 

 

 

งานบริหารส านกัฯ 
งานบริหารฝ่ายวิชาการ 
งานกิจกรรมพิเศษและ
สมัพนัธ์ชุมชน 
กลุ่มสาระฯศิลปะ 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
งานแนะแนว 
กลุ่มสาระฯสงัคมศึกษา 

ส านกัผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจกรรม 

รายงานสรุปผลการมีส่วนร่วมการจดัการศึกษา 

ในแนวมงฟอร์ต 

งานบริหารส านกัฯ ส านกัผูอ้  านวยการ 

5 รายงานผลการจดักิจกรรมในการพฒันาชุมชน งานอภิบาล 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
งานอาคารสถานท่ี 

 

2 1 รายงานสรุปผลดา้นสุขภาพผูเ้รียน งานบริหารฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครอง 

2 รายงานสรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

3 รายงานสรุปผลความเป็นผูน้ าท่ีดี   

4 รายงานสรุปผลการใหบ้ริการผูอ่ื้น/หน่วยงาน   

3 1 รายงานผลการประเมินผูเ้รียนท่ีมีมาตรฐานสากล กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
งานหลกัสูตรฯ 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวดัที่ การรายงานผลตามตัวช้ีวดัความส าเร็จ ผู้รับผดิชอบ ผู้ก ากบัตดิตาม 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
งานการสอนคอมพิวเตอร์ 

 2 รายงานผลการใชห้ลกัสูตรเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล งานหลกัสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ 
 
 3 รายงานผลการพฒันาผูเ้รียนสู่ประชาคมอาเซียน งานหลกัสูตรฯ 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
 4 รายงานจ านวนงานวิจยัองคก์ร งานวิจยัและพฒันา 

 5 รายงานจ านวนนกัเรียนท่ีไดรั้บทุนการศึกษา งานแนะแนว 

4 1 รายงานผลการพฒันาระบบการบริหารจดัการตามเกณฑ์

TQA 

งานบริหารส านกัฯ ส านกัผูอ้  านวยการ 

2 รายงานผลการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร

โรงเรียน 

งานบริหารส านกัฯ ส านกัผูอ้  านวยการ 

3 รายงานผลทางการเรียนภาษาองักฤษของบุคลากร งานบริหารส านกัฯ ส านกัผูอ้  านวยการ 

4 รายงานผลการใชท้รัพยากรน ้า/ไฟฟ้า/กระดาษ ลดลง งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

5 1 รายงานผลการสอบระดบัชาติ ( T-Score 40) งานบริหารฝ่ายวิชาการ 
งานเทคโนโลย ี
งานหลกัสูตรฯ 

ฝ่ายวิชาการ 
ส านกัผูอ้  านวยการ 

2 รายงานผลการพฒันาผูเ้รียนตามความถนดัและศกัยภาพ งาน 8 กลุ่มสาระฯ 
งานการสอนคอมพิวเตอร์ 
งานบริหารฝ่ายกิจกรรม 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจกรรม 
 

3 รายงานผลผูเ้รียนท่ีไดเ้ป็นตวัแทนแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการ

ระดบัชาติและนานาชาติ 

งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

4 รายงานผลการพฒันาการเรียนรู้แบบ BBL งานหลกัสูตรฯ 
งานบริหารฝ่ายวิชาการ 
งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ฝ่ายวิชาการ 

5 รายงานผลของผูเ้รียนท่ีสอบผา่นการวดัระดบั

ความสามารถทางภาษาจากสถาบนัภาษานานาชาติ 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

ฝ่ายวิชาการ 

6 
 
 
 

1 รายงานผลความผกูพนักบัองคก์รของผูร่้วมบริหาร ครู 

บุคลากร เจา้หนา้ท่ี พนกังาน 

 

งานทรัพยากรมนุษย ์ ส านกัผูอ้  านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวดัที่ การรายงานผลตามตัวช้ีวดัความส าเร็จ ผู้รับผดิชอบ ผู้ก ากบัตดิตาม 

 2 รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการเขา้สู่

ต าแหน่ง 

งานทรัพยากรมนุษย ์ ส านกัผูอ้  านวยการ 

3 รายงานผลบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ของคุรุสภา 

  

4 รายงานการลาออกของครู บุคลากร และเจา้หนา้ท่ี   

5 รายงานผลบุคลากรท่ีสร้างนวตักรรม งานวิจยั และองค์

ความรู้ 

  

6 รายงานการบริหารความเส่ียงดา้นทรัพยากรมนุษย ์   

7 1 รายงานผลความร่วมมือ และเครือข่าย ดา้นเทคโนโลย ี

นวตักรรม  องคค์วามรู้ต่างๆ กบัหน่วยงานภายนอก

โรงเรียน 

งานบริหารฝ่ายวิชาการ 
งานทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายวิชาการ 
ส านกัผูอ้  านวยการ 

2 รายงานผลองคค์วามรู้ นวตักรรม เทคโนโลย ี งานทรัพยากรมนุษย ์ ส านกัผูอ้  านวยการ 

3 รายงานผลบุคลากรท่ีมีการสร้างองคค์วามรู้ ถ่ายทอด

แลกเปล่ียนและเผยแพร่องคค์วามรู้ นวตักรรม เทคโนโลย ี

และอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการพฒันา 

งานทรัพยากรมนุษย ์ ส านกัผูอ้  านวยการ 

8 1 สารสนเทศของโรงเรียน งานเทคโนโลย ี ส านกัผูอ้  านวยการ 

2 รายงานจ านวนส่ือประชาสัมพนัธ์ งานประชาสัมพนัธ์  

3 รายงานช่องทางประชาสมัพนัธ์ งานประชาสัมพนัธ์  

4. พฒันาศกัยภาพบุคลากรของโรงเรียน ทุกระดบัใหมี้ความรู้และความสามารถในการปฏิบติังานดว้ย
เทคนิค เทคโนโลย ีวิธีการใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสร้างขวญัและก าลงัใจ ดว้ยการยกยอ่ง ชมเชย  หรือใหร้างวลั
เม่ือสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จดว้ยความเสมอภาค 
การติดตามและประเมินผลการใช้แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2564 

 การก ากบั ติดตาม และประเมินผลการน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   ปีการศึกษา 2560 – 2564   ไปสู่ 

การปฏิบติั มีแนวทางและกระบวนการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินงานของผูเ้ก่ียวขอ้งตาม
ระยะเวลา มาตรการท่ีก าหนดในยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ 

2. ด าเนินการก ากบัติดตามความกา้วหนา้การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานทุกปี
การศึกษาตามมาตรการของยทุธศาสตร์และผลการพฒันาในภาพรวมโดยใชก้ารติดตามประเมินผล  เป็นเคร่ื องมือ
ในการบริหารแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 



30 
 

 
3. ประเมินแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564  ดงัน้ี 

1) ประเมินความพร้อม  ไดแ้ก่ ประเมินความรู้ ความเขา้ใจสาระของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาฯ 
2) ประเมินกระบวนการน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาฯ ไปสู่การปฏิบติั 
3) ประเมินผล ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ครู และโรงเรียนตามเป้าหมาย ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ 
แนวการสรุปรายงานผลการใช้แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการรายงานผลการใชแ้ผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564  มีแนวทางและ

กระบวนการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปรายงานผลการใชแ้ผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าเสนอ
ต่อผูอ้  านวยการ ในแต่ละปีการศึกษา ส้ินสุด 3 ปีการศึกษาและเม่ือส้ินสุดระยะของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2. แต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน จดัท ารายงานผลการใชแ้ผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ในแต่
ละปีการศึกษา โดยรายงานผลการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ครู ชุมชน สงัคม 
และโรงเรียนวา่เป็นไปตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จ  

3. จดัท ารายงานผลการใชแ้ผน พฒันาคุณภาพการศึกษา  ในแต่ละปีการศึกษาต่อ คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  โดยรายงานผลการด าเนินงานผลผลผลิต ผลลพัธ์ และผลประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ครู ชุมชน สงัคม วา่
เป็นไปตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
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ภาคผนวก 
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ค าส่ังแต่งคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (31/2559) 

 


