นโยบายการบริหารโรงเรียน ประจําปี การศึกษา 2560
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• การทําความร่ วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาครู ผสู ้ อน บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเ้ รี ยน
- การทําความร่ วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรี ยนอัสสัมชัญกับ Bell Educational Services
Cambridge, UK ประเทศอังกฤษ
- การทําความร่ วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมประเพณี ของนักเรี ยนและครู ระหว่างโรงเรี ยน
อัสสัมชัญกับ No.1 High School of Jiujiang Jiangxi Province China
- การทําความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนอัสสัมชัญกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- การทําความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนอัสสัมชัญกับสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี(สสวท.)
- การทําความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนอัสสัมชัญกับ City College Plymouth, UK ประเทศอังกฤษ
- การทําความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การทําความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนอัสสัมชัญกับคณะวิทยาศาสตร์(หลักสู ตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
• การพัฒนาครู ผสู ้ อนและบุคลากรทางการศึกษา
- จิตวิทยาในการทํางานและการพัฒนาองค์กรสู่ คุณภาพมาตรฐานสากล
- ส่ งเสริ มด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
• การพัฒนาครู ผสู ้ อน
- การพัฒนาจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมุ่งเน้นกระบวนการคิด และบูรณาการ รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผล
- การพัฒนาระบบการนิ เทศติดตามการจัดการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผล
- ศึกษาดูงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
2. การส่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
• ครู ผสู้ อนและบุคลากรทางการศึกษา
- การปฏิบตั ิธรรม การฟังธรรม และการเป็ นตัวอย่างที่ดีให้แก่นกั เรี ยน
- การนัง่ สมาธิ
- การนําพระธรรมคําสอนเผยแพร่ แก่ผเู ้ รี ยน
• นักเรี ยน
- การอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ในวันศุกร์ คาบที่ 1 ในทุกศาสนา
- การนําไปสู่ การปฏิบตั ิ เช่น จิตอาสา อาสาพัฒนา ฯลฯ
- การนัง่ สมาธิ การแผ่เมตตา
- การส่ งเสริ มระเบียบวินยั นักเรี ยน

3. การส่ งเสริมกิจกรรมกีฬา และวิชาการ
• นักกีฬาทุนของโรงเรี ยน ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล
• นักกีฬาอื่น ๆ ที่สร้างชื่อเสี ยงให้แก่โรงเรี ยน
• นักเรี ยนที่แข่งขันวิชาการต่าง ๆ ที่สร้างชื่อเสี ยงให้แก่โรงเรี ยน
• สนับสนุนให้นกั เรี ยนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างน้อย 1 ประเภท
• สนับสนุนส่ งเสริ มให้ครู ออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพที่ดี
• ส่ งเสริ มกีฬาที่ใช้ความคิด เช่น โกะ สแตก หมากรุ กสากล ฯลฯ
• ต่อยอดความรู ้ตามความถนัดของนักเรี ยน
4. การส่ งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
• กิจกรรมอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
• การศึกษาธรรมชาติวทิ ยา พร้อมทั้งการป้ องกัน เช่นการเกิดแผ่นดินไหว สึ นามิ ฯลฯ
• ส่ งเสริ มให้สร้าง Green World ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกป่ าชายเลน
• สอนให้นกั เรี ยนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด พลังงานทดแทน
• กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู้จากแหล่งความรู้อื่น ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
5. การพัฒนาครูผู้สอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในการจัดการเรียนการสอนตามตํารากลางของมูลนิธิ
คณะเซนต์ คาเบรียลแห่ งประเทศไทย
• การนิเทศติดตามผลการเรี ยนการสอน
• การประเมินการสอนในการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษ
• การนําเนื้อหาวิชาจากตํารากลางมาประยุกต์ใช้
• ครู ผสู ้ อนตํารากลางฯ ควรรู้ทกั ษะพื้นฐาน 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
6. การพัฒนาการศึกษาด้ านเทคโนโลยี
• การนํา ICT และ iPad เป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนการสอน
• การนํา STEM Education สู่ การปฏิบตั ิการบูรณาการการเรี ยนการสอน
• ครู ผสู้ อนและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน
และ การปฏิบตั ิงาน
• ครู / นักเรี ยน มีจริ ยธรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยี

