แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ.2560-2564
วิสัยทัศน

“ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ธนบุ รี จั ด การศึ ก ษาตามทิ ศ ทางการศึ ก ษาแนวมงฟอร ต
พั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพผู เ รี ย นเต็ ม ตามศั ก ยภาพ สื่ อ สารภาษาสากล สร า งสรรค น วั ต กรรม
การศึกษา ดวยมาตรฐานคุณภาพสากล “
“การศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอรต“( Montfortian Education Charter ) หมายถึง
1) เพื่อเรียนรู เขาใจและรักพระเจาในฐานะทรงเปนองคปญญาที่แทจริง 2) เพื่อเขาใจและเปลี่ยนแปลงตนเอง
เสียใหมไปตามแนวทางตางๆขององคปญญา 3) เพื่ออุทิศตนในการเปลี่ยนแปลงสังคมดวยความออนนอมตอ
องคปญญา
“ผูเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
“อัจฉริยภาพ”( genius )หมายถึง ความเปนผูมีปญญาความสามารถเกินกวาระดับปรกติ
“ภาษาสากล “( international language )หมายถึง ภาษาอังกฤษ
“นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) คือ การนําสิ่งใหมๆ ซึ่งอาจจะเปนความคิด
วิธีการ หรือการกระทํา หรือสิ่งประดิษฐขึ้น ทั้งในสวนที่ไมเคยมีมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งที่มี
อยูแตเดิม ใหดีขึ้น โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ไดผานการทดลองวิจัยจนเชื่อถือไดนํามาใชบังเกิดผลเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพตอการเรียนรู
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล
3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงานและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน
5. ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
6. พัฒนาระบบการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา

คุณคาหลัก
1. ยึดมั่นในสัจธรรมตามคุณคาพระวรสาร 12 ประการ
2. มีวิริยะ อุตสาหะ
3. รับผิดชอบตอสังคม
วัตถุประสงค / เปาหมาย / ยุทธศาสตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล
4. เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือตางๆกับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. เพื่อยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อพัฒนาระบบการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ
เปาหมาย
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
2. ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน
4. การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือตางๆกับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผูเรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพไดเต็มตามศักยภาพที่มีประสิทธิภาพ
7. ผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือตางๆกับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
จุดมุงหมาย
มุงฟนฟูและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน ใหผูเรียน ผูรวมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรู เขาใจและปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษา ในแนวมงฟอรต มีเครือขายความรวมมือ การจัดหลักสูตร
การจัดกิจกรรมที่ปลูกฝงสงเสริมและพัฒนาใหเคารพตอชุมชนของชีวิตตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนว
มงฟอรต อยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนมีประสบการณในการแสวงหาความจริงและการชวยเหลือสังคม
2. รอยละของผูรวมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รู เขาใจ และปฏิบัติตามคานิยมในแนวมงฟอรต
3. โรงเรียนฯจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรตอยางมีคุณภาพ
4. จํานวนเครือขายการพัฒนาการศึกษาในแนวมงฟอรตและบทบาทการมีสวนรวม
5. โรงเรียนฯมีกระบวนการเคารพตอชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาผูเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิตตามคุณคาพระวรสาร 12 ประการ มีวิริยะ
อุตสาหะรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาผูรวมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมใน
แนวมงฟอรต

กลยุทธที่ 1.3 จัดการศึกษา เพื่อสงเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
ความยุติธรรม และสันติ
กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางผูรวมงานและเสริมพลังเครือขายเพื่อจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
กลยุทธที่ 1.5 เคารพตอชุมชนของชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล
จุดมุงหมาย
โรงเรียนมีความโดดเดนเปนเอกลักษณ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดวยการยกระดับคุณภาพ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระบบการวัดประเมินผล สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย และครูผูสอนมี
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีจิตสาธารณะและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม มีความรอบรูในทักษะการเรียนรู
ของศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.รอยละของผูเรียนที่มีมาตรฐานสากล (เปนเลิศทางวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทาง
ความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค)
2.รอยละของผูเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบระดับชาติสูงกวาคา T–Score 40
3.รอยละของผูเรียน ไดบําเพ็ญประโยชนตามความถนัดของตนเอง
4.โรงเรียนมีการพัฒนาความโดดเดนเฉพาะ
5.โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูแบบ BBL (Brain-based Learning)
กลยุทธ
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 2.3 เสริมสรางวัฒนธรรมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในมิติตางๆ
กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผล และความโดดเดนเฉพาะของสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูยุค Digital Age
กลยุทธที่ 2.6 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนตามการเรียนรูแบบBBL (Brain-based Learning)

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล
จุดมุงหมาย
มุงพัฒนา ผูบริหาร ผูรวมบริหาร ใหมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนําทางวิชาการ (Academic Leadership)
ที่มีผลงานปรากฏเปนที่ยอมรับบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพที่ไดรับการรับรองจากองคกรระดับโลกและ
สามารถนําโรงเรียนสูการเปนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
2. รอยละของบุคลากรที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (English Medium)
3. มีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑของ TQA
4. ไดรับรางวัล TQC หรือ TQA
กลยุทธ
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
จุดมุงหมาย
มุงสงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะ มีความรู ทักษะ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรัก ความผูกพันที่ดีตอองคกร
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.รอยละของบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรระดับดีขึ้นไปและสอดคลองกับผลลัพธขององคกร
2.รอยละบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดับดีขึ้นไป
3. รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ ที่ลาออกลดลง
4.มีการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตามคูมือการบริหารงาน
กลยุทธ
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย และวัฒนธรรมองคกร
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาระบบการเขาสูตําแหนงและการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร
กลยุทธที่ 4.3 ออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับบุคลากร

กลยุทธที่ 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ
กลยุทธที่ 4.5 จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือตางๆ กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จุดมุงหมาย
มุงพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีความคลองตัวในการบริหารงาน โดยสงเสริมใหทุกภาคสวนได
มีสวนรวมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในสถานศึกษา รวมทั้งสงเสริมสนับสนุน
ใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับตางๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางความเขมแข็ง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 จํานวนเครือขาย ความสําเร็จที่เกิดจากความร วมมือของเครือขาย และลักษณะความรวมมือดาน
เทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรูและอื่นๆกับทุกภาคสวน
1.2 จํานวนองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และอื่นๆของโรงเรียนฯที่มีความสําเร็จจากความรวมมือของเครือขาย
1.3 รอยละของบุคลากรที่มีการสรางองคความรู ถายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพรองคความรูนวัตกรรม
เทคโนโลยีและอื่นๆที่ไดรับการพัฒนา
กลยุทธ
กลยุทธที่ 5.1 ขยายเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกร หนวยงานตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
จุดมุงหมาย
เพื่อสร างมโนทัศน และร วมเสนอแนะกลยุทธเ พื่อให บุคลากรมีความรูความเขาใจการจั ดกิจกรรม
สงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการใหกับผูเรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลายได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียน ตอการศึกษายุคสังคมดิจิตอลหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารและการศึกษาที่เปนอยูในปจจุบัน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาตามอัจฉริยภาพของตนเอง
6.2 รอยละของผูเรียนเขารวมการแขงขันทักษะความสามารถทางวิชาการภายในโรงเรียน และระดับ
กลุมโรงเรียน ระดับภาคและระดับประเทศ

6.3 รอยละของผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการภายใน
6.4 รอยละของผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการภายนอก
6.5 จํานวนครูทุกกลุมสาระฯ ไดรับการพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เพื่อถายทอดความรูสู
ผูเรียนใหมีคุณภาพ
กลยุทธ
กลยุทธที่ 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล
กลยุทธที่ 6.2 พัฒนาระบบการวัดอัจฉริยภาพผูเรียน
กลยุทธที่ 6.3 พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 6.4 พัฒนาศักยภาพครูสูความเปนเลิศของผูเรียน
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
จุดมุงหมาย
โรงเรียนมีความโดดเดน เปนเอกลักษณ ดวยการพัฒนาและยกระดับ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษาและบูรณาการองคความรูผาน
กิจกรรมและการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียน ๆ สรางสรรคนวัตกรรมตามความสนใจ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7.1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ACT STEM Education ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
7.2. มี ร ะบบและการจั ด การเรี ย นการสอน Higher Music and Sports Education ที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล
7.3 รอยละของผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางมีมาตรฐาน
7.4 มีระบบและกระบวนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ
กลยุทธที่ 7.1 พัฒนาหลักสูตร ACT STEM Education และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมีคุณภาพ
กลยุ ทธ ที่ 7.2 พั ฒ นาระบบและการจั ด การเรี ย นการสอน Higher Music and Sports Education
ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 7.3 พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่ผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางมีมาตรฐาน
กลยุ ท ธ ที่ 7.4 พั ฒ นาระบบและกระบวนการ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ มให มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมาย / ยุทธศาสตร
พันธกิจ
เปาหมาย
1.โรงเรี ย นฯ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาให 1. สงเสริมใหโรงเรียนฯ จัดการ
บรรลุ ต ามทิศทางการจั ด การศึกษา
ศึกษาตามทิศทางการจัดการ
ในแนวมงฟอรต
ศึกษาในแนวมงฟอรต
ยุทธศาสตรที่
1.ฟนฟูการจั ดการศึกษาใหบรรลุตาม
ทิศทางการจัดการศึกษาในแนว
มงฟอรต

เปาหมาย
2.ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและ 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนฯใหมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ใหมีมาตรฐานสากล

เปาหมาย
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสู 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ความเปนเลิศอยางยั่งยืน
โรงเรียนฯใหมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่
3. เสริมสรางระบบการบริหารจัดการ ให
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร อ ยละของผู เ รี ย นมี ป ระสบการณ ใ นการ
แสวงหาความจริงและการชวยเหลือสังคม
2. รอยละของผูรวมบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา รู เขาใจ และปฏิบัติตาม
คานิยมในแนวมงฟอรต
3. โรงเรียนฯจัดการศึกษาตามทิศทางการจัด
การศึกษาในแนวมงฟอรตอยางมีคุณภาพ
4. จํ า นวนเครื อ ข า ยการพั ฒ นาการศึ ก ษาใน
แนวมงฟอรตและบทบาทการมีสวนรวม
5. โรงเรียนฯมีกระบวนการเคารพตอชุมชนของ
ชีวิตที่มีคุณภาพ
1.ร อยละของผูเ รี ยนที่มีมาตรฐานสากล (เป น
เลิศทางวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
ล้ํ า ห น า ท า ง ค ว า ม คิ ด ผ ลิ ต ง า น อ ย า ง
สรางสรรค)
2.รอยละของผูเ รี ยน ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผ ล
การสอบระดับชาติสูงกวาคา T–Score 40
3.รอยละของผูเรียน ไดบําเพ็ญประโยชนตาม
ความถนัดของตนเอง
4.โรงเรียนมีการพัฒนาความโดดเดนเฉพาะ
5.โรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู แ บบ BBL
(Brain-based Learning)
1. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
2. รอยละของบุคลากรที่ใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร (English Medium)
3. มีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑของ TQA
4. ไดรับรางวัล TQC หรือ TQA

เปาหมาย / ยุทธศาสตร
พันธกิจ
เปาหมาย
4. การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ ป น 3. พัฒนาการบริหารทรัพยากร
ระบบและมีประสิทธิภาพ
มนุษย ใหเปนระบบและมี
ยุทธศาสตรที่
ประสิทธิภาพ
4. เร งรั ดการบริ หารทรั พยากรมนุษย
ใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
5.โรงเรี ย นมี เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ 4. สงเสริมเครือขายความรวมมือ
ต า งๆ กั บ ทุ ก ภาคส ว นทั้ ง ภายในและ
กับบุคคล หนวยงานและ
ภายนอกประเทศ เพื่ อ ยกระดั บ การ
องคกรทุกภาคสวนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตรที่
5. เสริมสรางและขยายเครือขายความ
ร ว มมื อ ต า งๆ กั บ ทุ ก ภาคส ว นทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ เพื่ อ
ย ก ร ะ ดั บ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา
เปาหมาย
6. ผู เ รี ย นมี ก ารพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพได 5.ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพ
เต็มตามศักยภาพที่มีประสิทธิภาพ
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
ยุทธศาสตรที่
6. ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.รอยละของบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร
ระดับดีขึ้นไปและสอดคลองกับผลลัพธของ
องคกร
2.ร อ ยละบุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาระดับดีขึ้นไป
3. รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
เจาหนาที่ ที่ลาออกลดลง
4.มีการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพตามคูมือการบริหารงาน
1. จํ า นวนเครื อ ข า ย ความสํ า เร็ จ ที่ เ กิ ด จาก
ความร ว มมื อ ของเครื อ ข า ย และลั ก ษณะ
ความร ว มมื อ ด า นเทคโนโลยี นวั ต กรรม
องคความรูและอื่นๆกับทุกภาคสวน
2. จํานวนองคความรู นวัต กรรม เทคโนโลยี
และอื่นๆของโรงเรียนฯที่มีความสําเร็จจาก
ความรวมมือของเครือขาย
3. ร อ ยละของบุ ค ลากรที่ มี ก ารสร า งองค
ความรูถายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร
องค ค วามรู น วั ต กรรม เทคโนโลยี แ ละ
อื่นๆที่ไดรับการพัฒนา
1. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาตาม
อัจฉริยภาพของตนเอง
2. รอยละของผูเรียนเขารวมการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการภายในโรงเรียน
และระดับกลุมโรงเรียน ระดับภาคและระดับ
ประเทศ
3. รอยละของผูเรียนไดรับรางวัลจากการ
แขงขันทางวิชาการภายใน
4. รอยละของผูเรียนไดรับรางวัลจากการ
แขงขันทางวิชาการภายนอก

เปาหมาย / ยุทธศาสตร

พันธกิจ

เปาหมาย
7.ผู เ รี ย นสร า งสรรค น วั ต กรรมการ 6. พัฒนาระบบการสรางสรรค
ศึกษาที่มีคุณภาพ
นวัตกรรมการศึกษา
ยุทธศาสตรที่
7.พั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษาให มี
คุณภาพมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5. จํานวนครูทุกกลุมสาระฯ ไดรับการพัฒนา
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เพื่อถายทอด
ความรูสูผูเรียนใหมีคุณภาพ
1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ACT STEM Education ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล
2. มีระบบและการจัดการเรียนการสอน
Higher Music and Sports Education
ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
3 รอยละของผูเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดอยางมีมาตรฐาน
4 มีร ะบบและกระบวนการอนุ รั กษ พลั ง งาน
และสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560-2564
สภาพความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
1.ฟนฟูการจัดการ
1 . 1 ร อ ย ล ะ ข อ ง ผู เ รี ย น มี 85 86
87 88
90 งานอภิบาล
ศึกษาใหบรรลุตาม
ประสบการณ ใ นการแสวงหา
ทิศทางการจัดการ
ความจริ ง และการช ว ยเหลื อ
ศึกษาในแนวมงฟอรต
สังคม
1.2 ร อ ยละของผู ร ว มบริ ห าร ครู 90 92
93 94
95 งานบุคคล
บุคลากรทางการศึกษา รู เขาใจ
แล ะป ฏิ บั ติ ต าม ค า นิ ยม ใ น
แนวมงฟอรต
1.3 โรงเรียนฯ จัดการศึกษาตามทิศ 85 86
87 88
89 ฝายวิชาการ
ทางการจั ด การศึ ก ษาในแนว
มงฟอรต อยางมีคุณภาพ
1.4 จํ า นวนเครื อ ข า ยการพั ฒ นา 5
6
7
8
9 ฝายวิชาการ
การศึกษาในแนวมงฟอรตและ
บทบาทการมีสวนรวม
1.5 โรงเรียนฯ มีกระบวนการเคารพ 80 83
86 88
90 ฝายอาคารสถานที่
ตอชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ
2.ยกระดั บ คุ ณ ภาพ 2.1 ร อ ย ล ะ ข อ ง ผู เ รี ย น ที่ มี 80 81
82 83
85 ฝายวิชาการ
การศึกษาโรงเรียนให
มาตรฐานสากล (เปนเลิศทาง
( 8 กลุมสาระฯ)
มีมาตรฐานสากล
วิ ช าการ สื่ อ สารได อ ย า งน อ ย
2 ภาษา ล้ําหนาทาง ความคิด
ผลิตงานอยางสรางสรรค)
2.2 รอยละของผูเรียนระดับ ป.6 ม.3 85 86
87 88
90 ฝายวิชาการ
และม.6 มี ผ ลการสอบระดั บ
(5 กลุมสาระฯ)
ชาติสูงกวาคา T-Score 40
2.3 ร อ ยละของผู เ รี ย นได บํ า เพ็ ญ 90 91
92 93
95 งานกิจกรรมพัฒนา
ประโยชน ต ามความถนั ด ของ
ผูเรียน
ตนเอง
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ยุทธศาสตร

3.เสริมสรางระบบการ
บริ ห ารจั ด การ ให มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม
หลักธรรมาภิบาล

4.เร ง รั ด การบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ให
เ ป น ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ

5. เสริมสรางและ
ขยายเครือขายความ
รวมมือตางๆ กับทุก

สภาพความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
2.4 โรงเรี ย นฯ มี ก ารพั ฒ นาความ 80 83
86 88
90 ฝายกิจกรรม
โดดเดนเฉพาะ
2.5 โรงเรี ย นฯมี พั ฒ นาการเรี ย นรู 80 83
86 88
90 ฝายวิชาการ
แ บ บ BBL (Brain – based
Learning )
3.1 บริหารจัดการดวยหลัก
80 83
86 88
90 สํานักผูอํานวยการ
ธรรมาภิบาล 10 ประการ
3.2 ร อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่ ใ ช 60 65
70 75
80 งานบุคคล
ภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สาร
( English Medium )
3.3 มีระบบการบริหารจัดการตาม 60 62
65 68
70 ฝายกิจกรรม
เกณฑของ TQA
3.4 ไดรับรางวัล TQC หรือ TQA
- TQC TQA ฝายกิจกรรม
4.1 ร อ ยละของบุ ค ลากรมี ค วาม 70 73
75 77
80 งานบุคคล
ผูกพัน ต อองคกรระดั บ ดี ขึ้น ไป
และสอดคล องกับ ผลลั พธ ของ
องคกร
4.2 รอยละของบุคลากรมีคุณภาพ 90 91
92 93
95 งานบุคคล
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของคุ รุ
สภาระดับดีขึ้นไป
4.3 รอยละของครู บุคลากรทางการ 5
4.5
4
3.5
3 งานบุคคล
ศึกษาและเจาหนาที่ ที่ลาออก
ลดลง
4.4 มีการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย 70 73
75 77
80 งานบุคคล
อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามคู มื อ การ
บริหารงาน
5.1 จํานวนเครือขาย ความสําเร็จที่ 10 12
13 14
15 ทุกฝาย
เกิดจากความรวมมือของ
เครือขาย และลักษณะความ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ภาคสวนทั้งภายใน
รวมมือดานเทคโนโลยี
และภายนอกประเทศ
นวัตกรรม องคความรูและอื่นๆ
เพื่อยกระดับการ
กับทุกภาคสวน
พัฒนาคุณภาพ
5.2 จํานวนองคความรู นวัตกรรม
การศึกษา
เทคโนโลยี และอื่นๆ ของ
โรงเรียนที่มีความสําเร็จจาก
ความรวมมือของเครือขาย
5.3 รอยละของบุคลากรที่มีการ
สรางองคความรู ถายทอด แลก
เปลี่ยน และเผยแพรองคความรู
นวัตกรรมเทคโนโลยีและอื่นๆที่
ไดรับการพัฒนา
6. ยกระดับการพัฒนา 6.1 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการ
อัจฉริยภาพผูเรียนเต็ม
พัฒนาตามอัจฉริยภาพของตนเอง
ตามศักยภาพ
6.2 รอยละของผูเรียนเขารวมการ
แขงขันทักษะความสามารถทาง
วิชาการภายในโรงเรียน และ
ระดับกลุมโรงเรียน ระดับภาค
และระดับประเทศ
6.3 รอยละของผูเรียนไดรับรางวัล
จากการแขงขันทางวิชาการภายใน
6.4 รอยละของผูเรียนไดรับรางวัล
จากการแขงขันทางวิชาการ
ภายนอก
6.5 จํานวนครูทุกกลุมสาระฯ ไดรับ
การพัฒนาความสามารถพิเศษ
เฉพาะทาง เพื่อถายทอดความรูสู
ผูเรียนใหมีคุณภาพ

สภาพความสําเร็จ
2560 2561 2562 2563 2564

ผูรับผิดชอบ

5

7

10

13

15

ฝายวิชาการ

50

55

60

65

70

ฝายวิชาการ

80

83

86

88

90

ฝายวิชาการ

30

35

40

45

50

ฝายวิชาการ
(8 กลุมสาระฯ)

20

23

25

27

30

ฝายวิชาการ

15

18

20

23

25

ฝายวิชาการ

16

16

16

16

16

ฝายวิชาการและ
งานบุคคล

สภาพความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
7.พั ฒ นานวั ต กรรม 7.1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียน 60 65
70 75
80 งานบริหารงาน
การศึกษาใหมีคุณภาพ
การสอน ACT STEM
วิชาการ
มาตรฐาน สากล
Education ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล
7.2. มีระบบและการจัดการเรียน
70 75
80 85
90 งานศูนยดนตรี,
การสอน Higher Music and
งานศูนยกีฬาฯ
Sports Education ที่มี
คุณภาพมาตรฐานสากล
7.3 รอยละของผูเรียนสามารถ
60 70
80 งานบริหารงาน
สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางมี
วิชาการ
มาตรฐาน
7.4 มีระบบและกระบวนการ
80 83
85 88
90 งานสิ่งแวดลอม
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผังความเชื่อมโยงสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560-2564

เปาหมาย

1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
2. ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน
4. การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือตางๆกับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผูเรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพไดเต็มตามศักยภาพที่มีประสิทธิภาพ
7. ผู เรียนสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศ

“ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอรต พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสารภาษาสากล สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา ดวยมาตรฐานคุณภาพ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาใน

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

ฟื นฟูการจัดการศึกษาให้ บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ ต
ตัวชีวัดความสําเร็ จ
.ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริ งและการช่วยเหลือสังคม
. ร้อยละของผูร้ ่ วมบริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รู ้ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามค่านิยม
ในแนวมงฟอร์ ต
. โรงเรี ยนฯจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตอย่างมีคุณภาพ
. จํานวนเครื อข่ายการพัฒนาการศึกษาในแนวมงฟอร์ตและบทบาทการมีส่วนร่ วม
. โรงเรี ยนฯมีกระบวนการเคารพต่อชุมชนของชีวติ ทีมีคุณภาพ

1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนในการแสวงหาสัจธรรมของชี วติ ตามคุณค่าพระวรสาร 12
ประการ มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม
1.2 พัฒนาผูร้ ่ วมบริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ เข้าใจและปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมในแนว มงฟอร์ต
1.3 จัดการศึกษา เพือส่ งเสริ มการเคารพศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ
มนุษยชน สิ ทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ
1.4 เสริ มสร้างผูร้ ่ วมงานและเสริ มพลังเครื อข่ายเพือจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
1.5 เคารพต่อชุมชนของชีวติ

2.ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมี
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ มีมาตรฐานสากล
ตัวชีวัดความสําเร็ จ
.ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีมีมาตรฐานสากล (เป็ นเลิศทางวิชาการ สื อสารได้
อย่างน้อย ภาษา ลําหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
.ร้อยละของผูเ้ รี ยน ป. ม. และ ม. มีผลการสอบระดับชาติสูงกว่าค่า
T–Score
.ร้อยละของผูเ้ รี ยน ได้บาํ เพ็ญประโยชน์ตามความถนัดของตนเอง
.โรงเรี ยนมีการพัฒนาความโดดเด่นเฉพาะ
.โรงเรี ยนมีการพัฒนาการเรี ยนรู ้แบบ BBL (Brain-based Learning)

เสริมสร้ างระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากลและ
หลักธรรมาภิบาล
ตัวชีวัดความสําเร็ จ
1. บริ หารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
2. ร้อยละของบุคลากรทีใช้ภาษาอังกฤษในการสื อสาร (English Medium)
3. มีระบบการบริ หารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA
4. ได้รับรางวัล TQC หรื อ TQA

3.1 พัฒนาระบบการบริ หารโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
2.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีมาตรฐานสากล
2.2 จัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.3 เสริ มสร้างวัฒนธรรมให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ
2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผล และความโดดเด่นเฉพาะของสถานศึกษาสู่ ประชาคม
อาเซี ยน
2.5 พัฒนาสื อ/เทคโนโลยี เพือการเรี ยนรู ้ยคุ Digital Age
2.6 จัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนตามการเรี ยนรู ้แบบBBL (Brain-based Learning)

พันธกิจ

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

พันธกิจ

3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียน

4. สงเสริมเครือขายความรวมมือกับบุคคล

5. ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็ม

เปนระบบและมีประสิทธิภาพ

หนวยงานและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนา

ตามศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ ที เร่ งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ เป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ
ตัวชีวัดความสําเร็ จ
.ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรระดับดีขนไปและสอดคล้
ึ
อง
กับผลลัพธ์ขององค์กร
.ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชี พของคุรุสภาระดับดีขึนไป
. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที ทีลาออกลดลง
.มีการบริ หารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพตามคู่มือ
การบริ หารงาน

.
.
.
.
.

พัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร
พัฒนาระบบการเข้าสู่ ตาํ แหน่งและการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร
ออกแบบสวัสดิการทีเหมาะสมให้กบั บุคลากร
เพิมประสิ ทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ
จัดทําแผนการบริ หารความเสี ยงของทรัพยากรมนุษย์

6. พัฒนาระบบการสรางสรรค
นวัตกรรมการศึกษา

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร์ ที 5 เสริมสร้ างและขยายเครือข่ ายความร่ วมมือต่ างๆ กับทุกภาคส่ วนทัง
ภายในและภายนอกประเทศ เพือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตัวชีวัดความสําเร็ จ
1.จํานวนเครื อข่าย ความสําเร็ จทีเกิดจากความร่ วมมือของเครื อข่าย และลักษณะ
ความร่ วมมือด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู ้และอืนๆกับทุกภาคส่ วน
2. จํานวนองค์ความรู ้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และอืนๆของโรงเรี ยนฯทีมี
ความสําเร็ จจากความร่ วมมือของเครื อข่าย
3.ร้อยละของบุคลากรทีมีการสร้างองค์ความรู ้ ถ่ายทอด แลกเปลียน และเผยแพร่
องค์ความรู ้นวัตกรรม เทคโนโลยีและอืนๆทีได้รับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ ที ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ
ตัวชีวัดความสําเร็ จ
6.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีได้รับการพัฒนาตามอัจฉริ ยภาพของตนเอง
6.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันทักษะความสามารถทาง
วิชาการภายในโรงเรี ยน และระดับกลุ่มโรงเรี ยน ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
6.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการภายใน
6.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการภายนอก
6.5 จํานวนครู ทุกกลุ่มสาระฯ ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษ
เฉพาะทาง เพือถ่ายทอดความรู ้สู่ ผเู ้ รี ยนให้มีคุณภาพ

5.1 ขยายเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ ที 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้ มีคุณภาพมาตรฐานสากล
ตัวชีวัดความสําเร็ จ
7.1. มีหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ACT STEM Education ที
มีคุณภาพมาตรฐานสากล
7.2. มีระบบและการจัดการเรี ยนการสอน Higher Music and Sports
Education ทีมีคุณภาพมาตรฐานสากล
7.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีมาตรฐาน
7.4 มีระบบและกระบวนการอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อมทีมี
คุณภาพมาตรฐานสากล

.
.
.
.

กลยุทธ

พัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริ ยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
พัฒนาระบบการวัดอัจฉริ ยภาพผูเ้ รี ยน
พัฒนาอัจฉริ ยภาพผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
พัฒนาศักยภาพครู สู่ความเป็ นเลิศของผูเ้ รี ยน

. พัฒนาหลักสู ตร ACT STEM Education และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้มีคุณภาพ
. พัฒนาระบบและการจัดการเรี ยนการสอน Higher
Music and Sports Education ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล
. พัฒนาเทคนิ คการสอนภาษาอังกฤษทีผูเ้ รี ยนสามารถ
สื อสารได้อย่างมีมาตรฐาน
. พัฒนาระบบและกระบวนการ การอนุ รักษ์พลังงาน
และสิ งแวดล้อมให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

