แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (พ.ศ.2558-2560)

คํานํา
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป#การศึกษา 2558-2560
ดํ า เนิ น การโดยคํ า นึ ง ถึ งผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาที่ ผ- า นมา และบริ บ ทของสภาพแวดล1 อมที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลต-อการศึกษา ทั้งด1านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง สิ่งแวดล1อมและ
พลั งงาน วิ ทยาศาสตร7 เทคโนโลยี นวัต กรรม แนวทางการจั ด การเรี ยนรู1 แห- งศตวรรษที่ 21 ประกอบกั บ
แผนการศึ ก ษาแห- งชาติ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 2 มาตรฐานการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน มาตรฐาน
การศึ ก ษาและแผนยุ ท ธศาสตร7 ข องมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต7 ค าเบรี ย ลแห- ง ประเทศไทย เป? น แนวทางในกํ า หนด
ยุทธศาสตร7การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จะดําเนินไปสู-เป@าหมายที่กําหนด โดยมีการศึกษาเอกสาร
ต-างๆ เพื่อใช1เป?นกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
คณะกรรมการจัดทําแผน จึงดําเนินการพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียนโดยได1ศึกษาเอกสารกรอบแนวคิด
และวิ เ คราะห7 ออกมาเป? น ประเด็ น สํ า คั ญ ต- า งๆ เพื่ อ นํ าไปสู- การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศน7 พั น ธกิ จ เป@ า หมาย และ
ยุทธศาสตร7ของสถานศึกษา เป?นทิศทางในการดําเนินงาน เพื่อการบรรลุเป@าหมายที่กําหนด โดยคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู1อํานวยการ จะรับผิดชอบในการผลักดัน และสนับสนุนให1เกิด
การดํ า เนิ น งานตามยุ ทธศาสตร7 ที่กํา หนด รวมทั้ งกํ า กั บ ติ ด ตามและทบทวนผลการดํ า เนิ น งาน มี การนํ า
แผนพัฒนาคุณภาพไปสู-การปฏิบัติ ผ-านการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป# เพื่อลงสู-บุคลากรในระดับปฏิบัติการ
มีการวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลอย-างเป?นระบบครบวงจรคุณภาพ รวมถึงการ
มอบหมายผู1รับผิดชอบอย-างชัดเจน
ทั้งนี้ โรงเรียนจึงขอยกเลิกการใช1แผนพัฒนาโรงเรียนป#การศึกษา 2555-2559 และใช1แผนพัฒนา
โรงเรียนป#การศึกษา 2558-2560 เป?นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อไปถึงวิสัยทัศน7ที่ตั้งไว1 และหวังเป?น
อย-างยิ่งว-า “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ป#การศึกษา 2558-2560” ฉบับนี้
จะเป?นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม ให1เป?นไปตามทิศทางที่กําหนด ส-งผลให1ผู1เรียนมีคุณภาพตามที่ต1องการคือ "มีวินัย เสริมสร+างความ
เป,นผู+นํา เลิศล้ําภาษาอังกฤษ คณิต และเทคโนโลยี"

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน7)
ผู1อํานวยการ
10 กุมภาพันธ7 2558
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บทนํา
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
คณะกรรมการจัดทําแผน ไดศึกษาเอกสารกรอบแนวคิด และวิเคราะหออกมาเปนประเด็นสําคัญ
ต$างๆ เพื่อนําไปสู$การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เป-าหมาย ยุทธศาสตรและกลยุทธของโรงเรียน เปนทิศทางใน
การดําเนินงาน เพื่อการบรรลุเป-าหมายที่กําหนด โดยจัดทําเปนตารางเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธระหว$าง
กรอบแนวคิดกับประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู$การกําหนดยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังตาราง
ต$อไปนี้

8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการศึกษา

7. การพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียน

6. การจัดการสู$ความเปนเลิศ (TQA)

5. (ร$าง) สมศ. รอบ 4 พ.ศ.2559-2563

4. การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2552-2561

2. พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551

ประเด็น

1. พ.ร.บ.การศึกษา แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545

กรอบแนวคิด

3. แผนยุทธศาสตรมูลนิธิฯ ระยะ 6 ป? (พ.ศ.2553-2558)

ตารางวิเคราะห)ประเด็นการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน

1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. การพัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล
3. ความเปนผูนํา
4. คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
5. การบริหารกองทุน
6. KM Technology
7. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
8. Student Progress Report
9. ประสิทธิภาพการใหบริการ
10. การจัดการสถานศึกษาสู$ความเปนเลิศ
11. คุณภาพครู/ระบบนิเทศ
12. การพัฒนารูปแบบการสอน
13. การปรับปรุงอาคารสถานที่
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บทที่ 1
ข.อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
1.1 ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมถือกําเนิดมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลแห$งประเทศไทย โดยบาทหลวงเอมิล กอลมเบต นักบวชชาวฝรั่งเศสเปนผูก$อตั้งเมื่อป?
พ.ศ. 2428 มุ$งเนนจัดการศึกษาควบคู$กับคุณธรรมใหแก$เยาวชน โรงเรียนแห$งนี้จึงเปนที่ตองการของผูปกครอง
และศิษยเก$าในการส$ งบุ ตรหลานเขามาเรีย นเปนจํา นวนมาก ประกอบกับ อาคารเรีย นมี ไม$ เพี ยงพอ ในป?
พ.ศ. 2508 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ซึ่งดํารงตําแหน$งอธิการในขณะนั้นไดขยายสถานที่เรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมมาที่เซนตหลุยส โดยมาก$อตั้งโรงเรียนใชชื่อว$าโรงเรียนอัสสัมชัญ มีอาคารเรียนหลังแรกชื่อ
อาคารมารติน เดอ ตูรส ไดรับอนุญาตใหเปcดทําการสอนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ในครั้งแรก
ยายเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป?ที่ 1-4 มาเรียน ณ สถานที่แห$งนี้เท$านั้น กระทั่งป? พ.ศ. 2516
ภราดาวิจารณ ทรงเสี่ยงชัย มาดํารงตําแหน$งอธิการ ไดยายนักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ที่ 5–7 จากอัสสัมชัญ
(เขตบางรัก) มาอยู$รวมกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญ (ซอยเซนตหลุยส) ต$อมาป? พ.ศ. 2520 จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม สถานที่ตั้งปfจจุบันอยู$เลขที่ 164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ดิน 8 ไร$
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมมีการพัฒนาในทุกๆ ดานมาอย$างสม่ําเสมอโดยคณะภราดาผูบริหาร
ร$วมกับคณะครูไดพัฒนาทั้งดานการจัดการเรียนรู พัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้งอาคารสถานที่มาตามลําดับ
ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักเรียนเมื่อแรกเริ่ม 997 คน ครู 27 คน ปfจจุบันมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึง 2,789 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 180 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2557) ในดานอาคารสถานที่ปfจจุบันมี
อาคารทั้ งหมด 6 หลัง ซึ่งเรีย งตามลํา ดับการก$อสรางดังนี้ อาคารมารติน เดอ ตูรส (พ.ศ. 2510) อาคาร
เซนตหลุยส มารี (พ.ศ. 2518) อาคารไมเกิ้ล (พ.ศ. 2520) อาคารพระนางพรหมจารี มารีอา (พ.ศ. 2529)
อาคารหิรัญสมโภช (พ.ศ. 2532) อาคารกาญจนาภิเษก (ปfจจุบันถูกทุบทิ้ง เพื่อทําสนามบาสเกตบอล) และ
อาคารอัสสัมชัญ 2000 (พ.ศ. 2543) นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดใหมีแหล$งการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน
ไดแก$ หองสมุด ศูนย Discovery Learning Centre หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองดนตรีสากล หองเรียน
เป?ยโน หองเซรามิค สนามฟุตซอลหญาเทียม สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลยบอล เปนตน
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมมีอธิการและผูอํานวยการดูแลบริหารงานตามลําดับดังนี้ ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม ภราดาวิจารณ ทรงเสี่ยงชัย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ภราดาเลอชัย ลวสุต
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ภราดา ดร.อานัน ท ปรีชาวุฒิ และในปfจจุ บันมีภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน ดํารง
ตําแหน$งผูอํานวยการ โรงเรียนมีนโยบายพัฒนาคุณภาพผูเรียนควบคู$กับการส$งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ส$งเสริมใหมี การบริห ารจั ดการสารสนเทศผ$ า นระบบ SWIS (School Web-based Information System)
และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-Office) เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียนเปนระบบครบวงจรคุณภาพ
รวมถึงพัฒนาการจัดการเรียนรูผ$านระบบเครือข$าย E-Learning Rosetta Stone และ Smart Classroom
รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม เพื่อมุ$งไปสู$การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

2|Page

1.2 สถานที่ตั้ง
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ตั้งอยู$เลขที่ 164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท 0-2675-6970-82 โทรสาร 0-2212-2310
1.3 หลักสูตรที่เป7ดสอน
1.3.1 หลักสูตรปกติ
- ระดับชั้นประถมศึกษาป?ที่ 1-6
1.3.2 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
- ระดับชั้น EP-P1-6
1.4 ปรัชญา/ปณิธาน/อัตลักษณ)/เอกลักษณ) โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ปรัชญา
1. จุดมุ$งหมายของชีวิต คือการรูจักสัจธรรม และการเขาถึงธรรมอันสูงส$ง อันเปนบ$อเกิดแห$งชีวิต
2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางนําไปสู$ความสําเร็จ ดังคติพจนที่ว$า
LABOR OMNIA VINCIT
ปณิธานของโรงเรียน
เราชาวอัสสัมชัญ
ตองตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา
ตองเชื่อมั่นในคุณค$าและศักดิ์ศรีของความเปนคน
ตองมุ$งมั่นในความเปนเลิศดานวิชาการ
ตองยึดมั่นในความรับผิดชอบต$อสังคม
อัตลักษณ)
“ผูเรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต$อสังคม”
เอกลักษณ)
“มีวินัย เสริมสรางความเปนผูนํา เลิศล้ําภาษาอังกฤษ คณิต และเทคโนโลยี”
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1.5 โครงสร.างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต)คาเบรียลแห=งประเทศไทย
คณะกรรมการการศึกษามูลนิธิฯ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผูรับใบอนุญาต
ผูอํานวยการ
สมาคมผูปกครองและครูฯ

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ

สมาคมอัสสัมชัญ
ผูจัดการ
ฝ}ายธุรการ-การเงิน

ฝ}ายบริหารทัว่ ไป

งานบริหารฝ}าย

งานบริหารฝ}าย

งานธุรการ

สํานักผูอํานวยการ

ฝ}ายวิชาการ

ฝ}ายกิจการนักเรียน

ฝ}ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ

งานบริหารฝ}าย

งานบริหารฝ}าย

งานบริหารฝ}าย

งานบริหารฝ}าย

งานกลุ$มสาระฯ

งานระดับชั้น

งานหลักสูตร การเรียน
การสอนและวัดผล

งานนโยบายและแผน

งานหลักสูตร การเรียน
การสอนและนิเทศ

งานกิจกรรม

งานทรัพยากรมนุษย

งานวัดผล

งานลูกเสือ

งานอาคารสถานที่
งานอภิบาล

งานทะเบียน

งานอนามัย

งานประชาสัมพันธ
งานโภชนาการ
งานการเงินและ
บัญชี

งานยานพาหนะ

งานทรัพยสินและ
จัดซื้อ

งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานวิจัย

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

งานแนะแนว

งานระดับชั้น
งานบุคลากรต$างชาติ

งานกีฬา
งานดนตรีและการแสดง

งานหองสมุด
งาน ENS และ EML

หมายเหตุ
: ที่ปรึกษา
: สั่งการ
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2559
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บทที่ 2
วิสัยทัศน) พันธกิจ เป?าหมาย ยุทธศาสตร) กลยุทธ)
2.1 วิสัยทัศน) (Vision)
นักเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เรียนรูพัฒนาตามศักยภาพแห$งตนและความเปนผูนํา พัฒนา
สถานศึกษาสู$มาตรฐานสากล
2.2 พันธกิจ (Mission)
1. ใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตามอัจฉริยภาพของผูเรียนแต$ละคน และหล$อหลอมความเปน
ผูนํา
2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะของศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาหลักสูตรและการสอนใหมีรูปแบบของตนเอง
4. พัฒนาครูสู$มืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน
5. ปรับปรุงและพัฒนาการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย$างมี
ประสิทธิภาพ
6. พัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดการสู$ความเปนเลิศและมีมาตรฐานสากล
7. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการ เพื่อตอบสนองต$อ
ความตองการของผูรับบริการอย$างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
2.3 เป?าหมาย (Goals)
1. หลักสูตรสถานศึกษาส$งเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามอัจฉริยภาพแห$งตน และสู$การจัดการเรียน
การสอนแบบ STEP
2. ครูมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
3. ผูเรียนเรียนรูและพัฒนาตามอัจฉริยภาพของตนเองและความเปนผูนํา
4. ผูเรียนมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21
5. เปนสถานศึกษาชั้นนําในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
6. สถานศึกษามีการจัดการสู$ความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล
7. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการที่เหมาะสมและตอบสนอง
ต$อความตองการของผูรับบริการ
2.4 ยุทธศาสตร) /กลยุทธ)
ยุทธศาสตร)ที่ 1
กลยุทธ)ที่ 1
ยุทธศาสตร)ที่ 2
กลยุทธ)ที่ 2

สรางหลักสูตรและการจัดการเรียนรูแบบ STEP
จัดทําหลักสูตรส$งเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามอัจฉริยภาพแห$งตน และสู$
การจัดการเรียนการสอนแบบ STEP
ยกระดับคุณภาพครูสู$มืออาชีพ
พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
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ยุทธศาสตร)ที่ 3
กลยุทธ)ที่ 3
กลยุทธ)ที่ 4

พัฒนาผูเรียนสู$ศตวรรษที่ 21
พัฒนาผูเรียนตามอัจฉริยภาพและความเปนผูนํา
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร)ที่ 4
กลยุทธ)ที่ 5

ผูนําดานเทคโนโลยี
ปรับปรุงและพัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร)ที่ 5
กลยุทธ)ที่ 6

การจัดการสถานศึกษาสู$ความเปนเลิศ
ยกระดับการจัดการสู$ความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร)ที่ 6
กลยุทธ)ที่ 7

สรางความสุขใหผูรับบริการ
พัฒนาสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการ
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บทที่ 3 แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางหลักสูตรและการจัดการเรียนรูแบบ STEP
กลยุทธที่ 1 จัดทําหลักสูตรส"งเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามอัจฉริยภาพแห"งตนและสู"การจัดการเรียนการสอนแบบ STEP
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (%)
(ประเด็นการพิจารณา)
1. รอยละของครูที่ใชกลวิธีการสอนแบบ
STEP เปNนประจําเปNนปกติวิสัยและมี
ประสิทธิภาพ
2. รอยละของผูเรียนที่ประยุกตความรูจาก
STEP ไปใชในชีวิตประจําวันอย"างมี
คุณภาพ

เป7าหมาย/ป9การศึกษา
2558 2559 2560
90

95

98

90

95

98

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการ STEP Project
อบรมครูผูสอนทุกคนในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช STEP โดยดําเนินการดังนี้
1. อบรมครูผสอนทุ
ู
กคนในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช STEP
- การใชเทคโนโลยีเขามาจัดการเรียนการสอน
- การใชทักษะกระบวนการคิดมาจัดการเรียน
การสอน
- การนําคุณค"าหลักมาจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนรูใหเกิดทักษะกับผูเรียน
2. จัดหาหนังสือคนควาเกีย่ วกับการสอน แบบ
STEP
3. ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใช

ป9การศึกษา/งบประมาณ
2558
2559
2560

รวม
งบประมาณ

350,000

1,113,375

367,500

385,875

STEP

3. กิจกรรม Plus +
ค"าเงินรางวัลครูที่รับรางวัลในกิจกรรม Plus +
- Excellent STEP Teacher (1 คน )
- Very good STEP Teacher (1 คน )
- Good STEP Teacher (1 คน )
- STEP Teacher (5 คน)

7|Page

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (%)
(ประเด็นการพิจารณา)

เป7าหมาย/ป9การศึกษา
2558 2559 2560

โครงการ/กิจกรรม/งาน
4. กิจกรรม Coach me please
ค"าตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา( 8 กลุ"มสาระ +
2งาน )
รวม

ป9การศึกษา/งบประมาณ
2558
2559
2560

รวม
งบประมาณ

350,000

1,113,375

367,500

385,875

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพครูสู"มืออาชีพ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (%)
(ประเด็นการพิจารณา)
1. รอยละของครูมคี วามรู ความเขาใจ
ในเรื่อง 3R และ 7C และสามารถประยุกต
ความรูที่ไดไปใชในการจัดการเรียนการสอน
2. รอยละของครูเปNนครูในศตวรรษที่ 21
3. รอยละของครูผูสอนที่ผา" นการ
ทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
CEFR หรือเทียบเท"า

เป7าหมาย/ป9การศึกษา
2558 2559 2560
97

98

99

97
40

98
45

99
50

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ป9การศึกษา/งบประมาณ
2558
2559
2560

รวม
งบประมาณ

โครงการ Developed in to a professional
147,000 154,800 162,500
464,300
Coach โดยดําเนินการดังนี้
จัดอบรมครูผสอนทุ
ู
กคนในเรื่องครูในศตวรรษที่21
-เชิญผูเชี่ยวชาญ 1 คน
-จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
ครูนําความรูไปจัดทําแผนการเรียนรูในทุกกลุ"ม
สาระนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบ
กิจกรรมพัฒนาครูผสอนดานภาษาอั
ู
งกฤษ
รวม
350,000 367,500 385,875 1,113,375
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาผูเรียนสู"ศตวรรษที่ 21
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูเรียนตามอัจฉริยภาพและความเปNนผูนํา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (%)
(ประเด็นการพิจารณา)
1. รอยละของผูเรียนไดรูศักยภาพที่แทจริง
ของตนเอง

เป7าหมาย/ป9การศึกษา
2558 2559 2560
97

98

99

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการ Got You Talent
1. อบรมครูผสอนทุ
ู
กคนในเรื่อง
- อัจฉริยภาพทางสมองซีกซาย ซีกขวา
- ความรูเกี่ยวกับ MI
- Brain Gym
2. กิจกรรมวัดอัจฉริยภาพสมองซีกซายและขวา
3. กิจกรรมนิทรรศการความรู อาชีพที่น"าสนใจ
ป.1-6
4. กิจกรรม Design Your Dream
- ป.1-2 วาดภาพอาชีพในฝrน
- ป.3-4 ทํา Mind Map ดานอาชีพในฝrน
- ป.5-6 เขียนเรียงความอาชีพในฝrน
5. กิจกรรมฐานอาชีพใน 1 วัน
- จัดทําซุมอาชีพต"างๆ ประมาณ 10-20
ซุม
- เชิญวิทยากรดานอาชีพต"างๆ มาแนะนํา
- สาธิตงานในอาชีพต"างๆ
6. นักเรียน ป.5-6 จัดทําแผนการเรียนในอนาคต
โดยการออกแบบแผนการเรียนของตนเอง

ป9การศึกษา/งบประมาณ
2558
2559
2560
253,000

265,650

278,933

รวม
งบประมาณ

797,583
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ (%)
(ประเด็นการพิจารณา)
1. รอยละของผูเรียนมีบคุ ลิกภาพที่ดี
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเปNนผูนํา
3. รอยละของผูเรียนมีความรับผิดชอบ
ในหนาที่ของการเปNนผูนํา

เป7าหมาย/ป9การศึกษา
2558 2559 2560
70
70
70

80
80
80

90
90
90

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ป9การศึกษา/งบประมาณ
2558
2559
2560

รวม
งบประมาณ

โครงการสรางเสริมสรางอัจฉริยะภาพสู"ความเปNน
สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ
- กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (ป.1-6)
- กิจกรรมผลัดกันเปNนผูนํา
- กิจกรรมใหความรูนักเรียนเรื่องผูนํา
Six Thinking Hats/7 Habits ป.4-6
- กิจกรรมโตวาที (ป.5-6)
- กิจกรรมการพูดต"อหนาหอง
- กิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการ
กลุ"ม ป.1-6)
- กิจกรรมสาธารณประโยชน (ป.1-6)

187,000

187,000

187,000

561,000

รวม

440,000

452,650

465,933

1,358,583
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาผูเรียนสู"ศตวรรษที่ 21
กลยุทธที่ 4 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (%)
(ประเด็นการพิจารณา)
1. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะตาม
ศตวรรษที่ 21
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต"ละกลุ"มสาระ
เปNนไปตามเกณฑ
- รอยละของผูเรียนในระดับชั้น
ป.1-ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต"ละกลุ"ม
สาระเฉลีย่ 3.00
3. ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปNนไปตามเกณฑ
- รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร
• ความสามารถในการสื่อสาร
• ความสามารถในการคิด
• ความสามารถในการแกปrญหา
• ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
• ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
4. ผลการประเมินการอ"าน คิด วิเคราะหและ
เขียนเปNนไปตามเกณฑ
- รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน
การอ"าน คิด วิเคราะหและเขียน

เป7าหมาย/ป9การศึกษา
2558 2559 2560
75

80

85

75

85

87

80

90

95

80

90

92

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการ Developed in to a professional
Coach โดยครูนําแผนไปจัดการเรียนการสอน

ป9การศึกษา/งบประมาณ
2558
2559
2560
147,000

154,800

162,500

รวม
งบประมาณ

464,300
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ (%)
(ประเด็นการพิจารณา)
5. ผลการทดสอบระดับชาติเปNนไปตามเกณฑ
- รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติรวม 5 กลุ"มสาระฯ มากกว"าขีดจํากัดล"าง

6. สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต"างประเทศ (BSG) เปNนไป
ตามเกณฑ
- รอยละของผูเรียนสามารถใชภาษา
เพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน
7. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
เปNนไปตามเกณฑ
- รอยละของผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตร
• รักชาติ ศาสน กษัตริย
• ซื่อสัตยสุจริต
• มีวินัย
• ใฝzเรียนรู
• อยู"อย"างพอเพียง
• มุ"งมั่นในการทํางาน
• รักความเปNนไทย
• มีจิตสาธารณะ
• สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (AC)

เป7าหมาย/ป9การศึกษา
2558 2559 2560
80

84

86

80

82

84

85

95

97

โครงการ/กิจกรรม/งาน

รวม

ป9การศึกษา/งบประมาณ
2558
2559
2560

147,000

154,800

162,500

รวม
งบประมาณ

464,300
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ยุทธศาสตรที่ 4 ผูนําดานเทคโนโลยี
กลยุทธที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (%)
(ประเด็นการพิจารณา)
1. รอยละบุคลากรดาน ICT มีความสามารถ
ระดับสูงในการออกแบบ วิเคราะห จัดทําและ
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รอยละของคุณภาพระบบสารสนเทศของ
นักเรียน
3. รอยละของคุณภาพระบบสารสนเทศของ
บุคลากร
4. รอยละของคุณภาพระบบสารสนเทศของ
ผูปกครอง
5. รอยละของคุณภาพระบบสารสนเทศของ
ผูบริหาร/สถานศึกษา
6. รอยละของคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
7. รอยละของคุณภาพนวัตกรรมการจัด
การศึกษา

เป7าหมาย/ป9การศึกษา
2558 2559 2560
90

92

95

90

92

95

90

92

95

90

92

95

90

92

95

90

92

95

90

92

95

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ป9การศึกษา/งบประมาณ
2558
2559
2560

รวม
งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอน ดําเนินการดังนี้
1. จัดทําระบบทั้ง 6 ระบบ โดยใชเวลาในการ
จัดทําเปNนเวลา 3 เดือน/ระบบ
1.1 Student IS
1.2 Teacher IS
1.3 Parents IS
1.4 Administrators/School Board
1.5 ระบบการจัดการ (MIS)
1.6 นวัตกรรมการจัดการศึกษา

3,660,000 1,260,000

1,260,000

6,180,000

รวม

3,660,000 1,260,000

1,260,000

6,180,000
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการสถานศึกษาสู"ความเปNนเลิศ
กลยุทธที่ 6 ยกระดับการจัดการสู"ความเปNนเลิศตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (%)
(ประเด็นการพิจารณา)
1. รอยละของโรงเรียนมีการดําเนินงานเปNนไป
ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

1. รอยละของบุคลากรมีส"วนร"วมในกิจกรรม
ต"างๆ ตามหลักสุขภาวะที่ดดี านสังคม (Happy
Society)
2. รอยละของบุคลากรมีความผูกพันต"อองคกร

เป7าหมาย/ป9การศึกษา
2558 2559 2560
80

85

90

90

92

95

80

85

90

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการ World Class Standard School
- จัดอบรมใหความรูเกีย่ วกับ
มาตรฐานสากล โดย อาจารยศุภชัย เมืองรักษ
- ผูรับผิดชอบดําเนินงานเปNนไปตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการองคกรแห"งความสุข (Happy
Workplace)
จัดกิจกรรมเสริมสรางสุขภาวะที่ดดี านสังคม
(Happy Society) ดังนี้
1. กิจกรรมบริจาคโลหิต
2. กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
อยู"ร"วมกันในองคกร การละลายพฤติกรรม
3. กิจกรรม CSR เช"น การบริจาคเพือ่
การกุศลในโอกาสต"างๆ การใหความรูกับชุมชน
ดานสิ่งแวดลอม การใหความรูแก"ผูปกครอง
ทําลูกบอล EM
4. กิจกรรมสัมพันธครู
รวม

ป9การศึกษา/งบประมาณ
2558
2559
2560

รวม
งบประมาณ

20,000

30,000

40,000

90,000

37,000

38,800

40,000

115,800

57,000

68,800

80,000

205,800
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ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความสุขใหผูรับบริการ
กลยุทธที่ 7 พัฒนาสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (%)
(ประเด็นการพิจารณา)
1. รอยละบุคลากรครูสนับสนุนการสอน และ
พนักงาน เขารับการอบรมเรื่องแนวคิดจิต
บริการ
2. รอยละของบุคลากรครูสนับสนุนการสอน
และพนักงาน เขารับการอบรมเรื่องการสราง
บุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสาร
3. รอยละของกลุ"มเป7าหมายจํานวน 500 คน
ที่ไดรับการสํารวจการไดรับขอมูลดานการ
บริการ
4. รอยละของครูสนับสนุนการสอนผ"านการ
ทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
CEFR หรือเทียบเท"า

เป7าหมาย/ป9การศึกษา
2558 2559 2560
90

92

95

90

92

95

90

91

92

40

45

50

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการทุกย"างกาวแห"งความประทับใจ
Welcome to ACP
1. สรางวัฒนธรรมการบริการ ACP ที่เปNนเลิศ
- อบรมกลยุทธพิชิตใจลูกคาในงานบริการ
- อบรมคิดดี คิดบวก สู"งานบริการที่
เปNนเลิศ โดยอาจารยวรรณรีย บีส้ มบูรณ
- อบรมทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ
- ศึกษาดูงานดานงานใหบริการ เช"น
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ธนาคารกรุงเทพ
- Service Mind Awards
2. การใหขอมูลกับผูปกครอง
- จัดทําป7ายขอมูลขั้นตอนการดําเนินงาน
ของแต"ละหน"วยงาน
- จัดทําคู"มือการใหบริการหน"วยงานของ
โรงเรียน
3. อบรมพัฒนาครูสนับสนุนการสอนดานภาษา
อังกฤษใหกับครูสนับสนุนการสอนตามหน"วยงาน
4. ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการ
- จัดทํากล"องรับความคิดเห็นดานงาน
บริการของโรงเรียน
รวม

ป9การศึกษา/งบประมาณ
2558
2559
2560

รวม
งบประมาณ

128,000

100,000

100,000

328,000

128,000

100,000

100,000

328,000
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ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความสุขใหผูรับบริการ
กลยุทธที่ 7 พัฒนาสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (%)
(ประเด็นการพิจารณา)
1. รอยละของการจัดสรางหลังคา
อเนกประสงค ทําใหมีพื้นที่จัดกิจกรรม
ภายในโรงเรียนเพิม่ ขึ้น
2. รอยละของการจัดเตรียมหองเรียน หอง
พิเศษ อาคารและอุปกรณต"างๆ มีประสิทธิภาพ
3. รอยละของหองเรียน หองปฏิบตั ิการ
อาคารเรียน มีความมั่นคงสะอาด และ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง
อยู"ในสภาพใชการไดดี

เป7าหมาย/ป9การศึกษา
2558 2559 2560
95

97

99

95

97

99

95

97

99

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ป9การศึกษา/งบประมาณ
2558
2559
2560

รวม
งบประมาณ

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
- ออกแบบร"าง แกไขแบบ/รังวัดที่ดิน
ตรวจทานกฎหมาย จัดทําแผนงาน
- เขียนแบบก"อสราง เตรียมเอกสารยื่นขอ
อนุญาตก"อสราง
- เตรียมเอกสารจัดทําราคากลาง
- ประกาศเรียกประมูลงานก"อสราง
- กําหนดวันเป€ดซอง ประกาศชื่อผูรับเหมา
- ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานและทีม
ที่ปรึกษาสําหรับโครงการ ตรวจงาน วัด
ผลจนผูรับเหมาพรอมส"งมอบงาน
- เริ่มปฏิบตั ิงานตามเวลาที่กําหนด

44,500,000 20,000,000 10,000,000 74,500,000

รวม

44,500,000 20,000,000 10,000,000 74,500,000
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บทที่ 4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
โครงการ
เป7าหมาย
(กิจกรรม - งาน)

วิธีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผล

เครื่องมือ

ระยะเวลา

ผูปฎิบัติและผูติดตาม

1. หลักสูตรสถานศึกษา
ส"งเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตามอัจฉริยภาพแห"งตน
และสู"การจัดการเรียน
การสอนแบบ STEP
2. ครูมีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู

โครงการ STEP Project

1. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู

- แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู

ตลอดป9
การศึกษา

หัวหนางานหลักสูตร
การเรียนการสอน
และนิเทศ

โครงการ Developed in to a
Professional coach

- แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู

ตลอดป9
การศึกษา

หัวหนางานหลักสูตร
การเรียนการสอน
และนิเทศ

3. ผูเรียนเรียนรูและพัฒนา
ตามอัจฉริยภาพของตนเอง
และความเปNนผูนํา

โครงการ Got You Talent

แบบสํารวจความ
พึงพอใจของนักเรียน
ครูและผูปกครอง

ตลอดป9
การศึกษา

การเรียนการสอน DLC
หัวหนากลุ"มสาระ 8 กลุ"ม
งานแนะแนว

3. ผูเรียนเรียนรูและพัฒนา
ตามอัจฉริยภาพของตนเอง
และความเปNนผูนํา
4. ผูเรียนมีคุณลักษณะ
ตามศตวรรษที่ 21
5. เปNนสถานศึกษาชั้นนํา
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนและ
บริหารจัดการ

โครงการเสริมสรางอัจฉริยภาพ
สู"ความเปNนสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

1. ตรวจประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู
2. สรุปผลการดําเนินงานและ
จัดทํารูปเล"ม
1. ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู
2. ติดตามการดําเนิน
กิจกรรมต"างๆ ตามแผนงาน
1. ตรวจสอบ ติดตาม
การดําเนินงาน
2. สรุปประเมินผลโครงการ
ตรวจแผนการจัดการเรียนรู

1.แบบบันทึกพฤติกรรม
2.แบบสอบถาม

ตลอดป9
การศึกษา

ฝzายกิจการนักเรียน

แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู
1. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

ตลอดป9
การศึกษา
ตลอดป9
การศึกษา

หัวหนากลุ"มสาระ 8 กลุ"ม

โครงการ Developed in to a
Professional coach
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอน

1. แบบสอบถามความ
พอใจของหน"วยงานที่
เกี่ยวของ
2. การสังเกตการทํางานในแต"
ละระบบ

งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
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เป7าหมาย

โครงการ
(กิจกรรม - งาน)

6. สถานศึกษามีการ
จัดการสู"ความเปNนเลิศ
ตามมาตรฐานสากล

โครงการ World Class
Standard School

6. สถานศึกษามีการ
จัดการสู"ความเปNนเลิศ
ตามมาตรฐานสากล
7. สถานศึกษามีสภาพ
แวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวก และการบริการที่
เหมาะสมและตอบสนอง
ต"อความตองการของผูรับ
บริการ
7. สถานศึกษามีสภาพ
แวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวก และการบริการที่
เหมาะสมและตอบสนอง
ต"อความตองการของผูรับ
บริการ

โครงการ Happy Workplace
โครงการทุกย"างกาวแห"งความ
ประทับใจ Welcome to ACP

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

วิธีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผล
สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล
1. ตรวจสอบติดตามการ
ดําเนินการ
2. สรุปผลการดําเนินการ
1. สํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

1. ตรวจสอบติดตามการ
ดําเนินการ
2. สรุปผลดําเนินการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

ผูปฎิบัติและผูติดตาม

1. แบบ Check List
2. สรุปผลการ
ดําเนินงาน

ตลอดป9
การศึกษา

งานนโยบายและแผน

1. แบบประเมินความพึง
พอใจการจัดกิจกรรม
2. สรุปและรายงานผล
1. แบบสํารวจความ
พึงพอใจ

ตลอดป9
การศึกษา

งานทรัพยากรมนุษย

ตลอดป9
การศึกษา

งานประชาสัมพันธ

1. แบบประเมินความ
พึงพอใจเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่
2. สรุปและรายงานผล

ตลอดป9
การศึกษา

งานอาคารสถานที่
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