ทิศทางการจัดการศึกษา ป 2558
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน&
ปรัชญาของโรงเรียน (Philosophy)
1. จุดมุงหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม และการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเป%นบอเกิดแหงชีวิต
2. มนุษย)ทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะเป%นหนทางนําไปสูความสําเร็จ ดังปณิธาน ที่วา
LABOR OMNIA VINCIT
ปณิธานของโรงเรียน (resolution)
เราชาวอัสสัมชัญ
ตองตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา
ตองเชื่อมั่นในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเป%นคน
ตองมุงมั่นในความเป%นเลิศดานวิชาการ
ตองยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายของโรงเรียน (Policies)
มุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิต การจัดการศึกษาบนพื้นฐานคุณธรรม คุณภาพ ดุลยภาพ ระบบ
และมาตรฐานการศึ ก ษา พั ฒ นาครู แ ละนั ก เรี ย นอยางตอเนื่ อ ง พั ฒ นาสาระและกระบวนการเรี ย นรู
ใหผูปกครอง ศิษย)เกาและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยกําหนดเป%นนโยบาย ดังนี้
1. พัฒนาครูและนักเรียนใหมีคุณภาพและคุณธรรม
2. ยกระดับคุณภาพนักเรียน
3. จั ด การศึ ก ษาโดยใชหลั ก ธรรมาภิ บ าล การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น องค) ก รแหงการเรี ย นรู การจั ด
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการดําเนินงานเพื่อบรรลุนโยบาย (Directives)
1. การปลูกฝHงคุณธรรมแกนักเรียน
1.1 โดยใชการอบรมและการเรียนการสอน เชน อบรมในชั่ ว โมงHomeroom การเรีย นคําสอน
การเรียนพุทธศาสนา การนิมนต)พระมาเทศน) การสอดแทรกหรือบูรณาการในแผนการสอนของทุกกลุม
สาระการเรียนรู การใหขอคิดจากพระคัมภีร)ไบเบิ้ล พระไตรปNฎก พระคัมภีร)อัลกูรอาน ฝPายกิจการนักเรียน
และหัวหนาระดับชั้นรับผิดชอบการอบรมและการประเมินคุณธรรมนักเรียน 10 ประการ ฯลฯ
1.2 โดยใชการสัมผัสชีวิตและประสบการณ)ทางศาสนา เชน วจนพิธีกรรมเปNดและปNดปSการศึกษา
กิ จ กรรมวั น สํ า คั ญ ทางศาสนา ฟUV น ฟู จิ ต ใจนั ก เรี ย นคาทอลิ ก การปฏิ บั ติ ธ รรมในหองพุ ท ธศาสนาหรื อ
นอกสถานที่ การฟUVนฟูจิตใจครูคริสต) ปฏิบัติธรรมครูพุทธ ปฏิบัติธรรมครูอิสลาม การเยี่ยมผูดอยโอกาส
การบําเพ็ญประโยชน)และจิตสาธารณะของกองรอยพิเศษ สภานักเรียน รวมถึงงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
ฝPายวิชาการและฝPายกิจการนักเรียน ฯลฯ
1.3 โดยใชการเป%นตัวอยางที่ดีแกนักเรียน
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2. การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
2.1 โดยกําหนดเปYาหมายคุณภาพผลสัมฤทธิ์นักเรียน คือ นักเรียน ป.6 ไดคะแนน O-Net เฉลี่ย
ทุกกลุมสาระการเรียนรู สูงกวารอยละ 70 และนักเรียน ป.3 และ ป.6 ไดคะแนนสอบ FSG อยูในลําดับที่ 1
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
2.2 คุณภาพของผลการแขงขันภายนอกของฝPายวิชาการและฝPายกิจการนักเรียน ในระดับทองถิ่น
ระดับชาติและระดับนานาชาติเป%นไปตามเปYาหมาย
2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพนักเรียนดานดนตรี กีฬา และศิลปะ
2.4 การเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารระดับสากล การคิด การแกปHญหา การใชทักษะชีวิต
การใชเทคโนโลยี มีสมรรถนะทั้งวิชาการและวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เป%นพลเมืองที่รับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ยอมรับในศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกตาง เคารพในศักดิ์ศรีของความเป%นมนุษย)
และสิทธิมนุษยชน
2.5 ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถแกนักเรียนเกง
2.6 ชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูและนักเรียนที่ตองการ
ความชวยเหลือ
2.7 การปลูกฝHงใหนักเรียนมีนิสัยใฝPเรียนรู มีเสรีภาพในการเลือกสิ่งที่จะเรียนดวยตนเอง และพรอม
ที่จะเรียนรูในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกสภาพแวดลอม รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนจากประสบการณ)
จริง การทดลอง และการคนควา
2.8 การฝgกนักเรียนใหมีสมาธิ เชน การฝgกสมาธิ ความเงียบ (เดินแถว / กอนการเรียนการสอน)
การคัดลายมือ ฯลฯ
2.9 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหเนนการคัดลายมือ การทองศัพท) การเขียน Spelling
(Dictation) การเขียน Essay การยอความ การสนทนา การพูดหนาชั้นเรียน ฯลฯ
2.10 วิชาคณิตศาสตร)ใหเนนเลขคิดในใจและการทําแบบฝgกหัด วิชาวิทยาศาสตร)ใหเนนการทดลอง
วิชาคอมพิวเตอร) การงานอาชีพ ดนตรี ศิลปะ และพละใหเนนการปฏิบัติ วิชาสังคมฯใหเนนความรูควบคูกับ
การปลูกฝHงพฤติกรรม
3. การพัฒนาคุณภาพครูทุกมิติ รวมถึงการสรางขวัญและกําลังใจ เชน การจัดสวัสดิการใหครู การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาครู การยกยองเชิดชูเกียรติหรือใหรางวัลแกครูเกษียณ ครูดีเดนและครูที่ไดรับ
รางวัลตางๆ ฯลฯ
4. การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชบริหารทั้งในระดับโรงเรียน ระดับฝPาย ระดับหนวยงาน ระดับชั้น และระดับ
กลุ มสาระฯ ประกอบดวย หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก การมี ส วนรวม หลั ก ความโปรงใส
หลักความรับผิดชอบหรือพรอมรับการตรวจสอบ และหลักความคุมคา
5. การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.1 การพั ฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่ งยืน โดยการปลู ก ฝHงการเรีย นรู เกี่ย วกั บ สิ่งแวดลอม การอนุ รัก ษ)
สิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมและเครือขายสิ่งแวดลอม อาทิ เขารวมโครงการ
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โรงเรียนสีเขียว โครงการกรุงเทพสะอาดรมรื่น (Bangkok Clean and Green) โครงการ Energy Mind Award
โครงการสุดยอดสวมแหงปS และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเป%นไปตามเกณฑ)มาตรฐาน ฯลฯ
5.2 การพัฒนาคุณภาพเพื่อความอยูรอด มั่นคง และยั่งยืน
5.2.1 การบริหารและการจัดการ 7 กองทุน
5.2.2 การจัดกิจกรรมหารายไดเขากองทุน เชน ACP Family Night ACP Family Rally เป%นตน
5.2.3 การพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ
5.2.4 การสรางความสัมพันธ)อันดี ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ศิษย)เกาและชุมชน
5.3 การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2558-2560 สูการปฏิบัติ
6. การนําโรงเรียนสูการเป%นองค)กรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยนําระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
6.1 การพัฒนาทักษะการเรียนรูและการแสวงหาความรูเพื่อใหนักเรียนเป%นบุคคลแหงการเรียนรู
มีความใฝPรู เรียนรูดวยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห) และการแกปHญหา
6.2 พัฒนาแหลงเรียนรู พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู รวมทั้งการจัดระบบเครือขาย
เชื่อมโยงแหลงเรียนรู
6.3 พัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรูใหเป%น “องค)ความรู”โดยมีระบบการจัดหาและรวบรวมความรู
จากแหลงตางๆทั้งภายในและภายนอก พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและคนควาองค)ความรู
ไดอยางรวดเร็ว
6.4 การจัดการความรูโดยการพัฒนาครูใหเป%นผูจัดการความรู ประกอบดวย การแสวงหาความรู
การสรางความรู การจัดเก็บและสืบคนความรู การถายทอดและใชประโยชน)จากความรู
6.4.1 เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหาร เชน SWIS E-Office และSoftwareอื่นๆ
เพื่อการบริหารจัดการ รวมถึง network Wireless & Wifi เป%นตน
6.4.2 เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เชน Rosetta Stone (ป.3-6) Excelsoft
(ป.1-6 แทนการใช E-learning & Smart Classsroom) การเรียน Innovation (Robot & New technology)
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร)ใหมในหองเรียนและหองทํางาน การจัดสรร iPad & Samsung แบบใหยืม
การอนุมัติใหครูซื้ออุปกรณ)สื่อสารและเครื่องคอมพิวเตอร)แบบผอนชําระ สงเสริมการใช Softwareอื่นๆ
เพื่อการศึกษา การอนุญาตใหนักเรียนนํา iPad & Samsung มาโรงเรียนเพื่อการเรียนรู (เริ่มจากป.5 กอน)
เป%นตน
7. การพัฒนาคุณภาพแผนการสอน สื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน (Sheet) การนิเทศ
การวิจัย นวัตกรรมการเรียนการสอน คุณภาพการสอนเสริม การตรวจสอบมาตรฐานการวัดผล รวมถึง
การเขารวมและใชขอสอบกลาง ป.1-ป.6 ของมูลนิธิฯในการสอบปลายภาคและปลายปS
8. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit) แลวนําผลประเมินมาปรับปรุง เพื่อควบคุมคุณภาพ
และการควบคุมกระบวนการ อาทิ
8.1 ความเอาใจใสเรื่อง ความปลอดภัยของนักเรียน เชน คุณภาพการดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนที่ไปรวมกิจกรรมนอกสถานที่ (การจัดคาย คายลูกเสือ ทัศนศึกษา การพานักเรียนไปแขงขันและ
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การจัดกิจกรรมนอกสถานที่) คุณภาพการดูแลเวรและการดูแลดานความปลอดภัยในโรงเรียน คุณภาพ
การใหบริการของหองพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องตน เป%นตน
8.2 ความเอาใจใสเรื่อง สุขภาพอนามัยของนักเรียน เชน คุณภาพอาหาร น้ํา อากาศ ไฟฟYา
แสงสวาง การกําจัดของเสีย อาคารสถานที่และมุมอับ รวมถึงครูป.1-3ดูแลและอบรมนักเรียนใหทานอาหาร
หมดจาน (หากทานไมหมดใหนักเรียนนั่งจนครบ 25 นาที) เป%นตน
8.3 ความเอาใจใสเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
8.4 ความเอาใจใสเรื่อง การคนพบศักยภาพ และการใฝPเรียนรูของนักเรียน
8.5 ความเอาใจใสเรื่อง แหลงการเรียนรู
8.6 ความเอาใจใสเรื่อง การพัฒนาครูและคุณภาพครู
9. ชวยกันสรางบรรยากาศของโรงเรียนใหเป%นบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก อาทิ
9.1 ปฏิบัติตามคานิยมคาทอลิก เชน ความรัก สันติสุข ความยุติธรรม ความเป%นธรรม การแบงปHน
การใหอภัย ความเสมอภาค การเคารพสิทธิมนุษยชน เป%นตน
9.2 ยึดเอกลักษณ)โรงเรียนคาทอลิก เชน ความสะอาด ความมีวินัย ความเป%นระเบียบ เป%นตน
9.3 มีสัญลักษณ)โรงเรียนคาทอลิก เชน กางเขน รูปปHVนพระเยซู รูปปHVนแมพระ รูปปHVนนักบุญตางๆ
เป%นตน
10. จัดกิจกรรมพิเศษในปSการศึกษา 2558 เพื่อรวมฉลองปSศักดิ์สิทธิ์และปSมหามงคล อาทิ
10.1 งานเฉลิม พระเกี ย รติส มเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 60 พรรษา
10.2 งานฉลองครบรอบ 300 ปSการสิ้นชีวิตของนักบุญหลุยส) เชน การนําประวัติและผลงานนักบุญ
หลุยส)ลงเผยแพรในจุลสาร วารสารและเว็บไซต) การระดมทุน / ทอดผาปPารวมกับผูปกครองเพื่อนําไปบูรณะ
วัดและหรือโรงเรียนที่ยากจนตามจิตตารมณ)นักบุญหลุยส) (ดําเนินการโดยโรงเรียนรวมกับมูลนิธิคณะเซนต)
คาเบรียลฯ) ฯลฯ
10.3 ฉลอง 450 ปSที่มิชชันนารีเขามาประกาศขาวดีในประทศไทย ฉลอง 350 ปSสมัชชาอยุธยาและ
ฉลอง 50 ปSที่พระศาสนจักรไดรับการสถาปนาเป%น “สังฆมณฑล”
10.4 ปS 2015 ปSนักบวชสากล รวมถึงการไปรวมฉลองภราดาถวายตัวตลอดชีวิต ฉลองภราดาบวช
ครบ 25 ปSและ 50 ปS
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
2558-2560
วิสัยทัศน& (Vision)
นักเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมเรียนรูพัฒนาตามศักยภาพแหงตนและความเป%นผูนํา พัฒนา
สถานศึกษาสูมาตรฐานสากล
พันธกิจ (Missions)
1. ใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตามอัจฉริยภาพของผูเรียนแตละคน และหลอหลอม
ความเป%นผูนํา
2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะของศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาหลักสูตรและการสอนใหมีรูปแบบของตนเอง
4. พัฒนาครูสูมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน
5. ปรับปรุงและพัฒนาการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดการสูความเป%นเลิศและมีมาตรฐานสากล
7. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการ เพือ่ ตอบสนอง
ตอความตองการของผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

เปHาหมาย (Goals)
1. หลักสูตรสถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามอัจฉริยภาพแหงตน และสูการจัดการ
เรียนการสอนแบบ STEP
2. ครูมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
3. ผูเรียนเรียนรูและพัฒนาตามอัจฉริยภาพของตนเองและความเป%นผูนํา
4. ผูเรียนมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21
5. เป%นสถานศึกษาชั้นนําในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
6. สถานศึกษามีการจัดการสูความเป%นเลิศตามมาตรฐานสากล
7. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการที่เหมาะสมและ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ

ยุทธศาสตร& /กลยุทธ& (Strategies)
ยุทธศาสตร)ที่ 1
กลยุทธ)ที่ 1
ยุทธศาสตร)ที่ 2
กลยุทธ)ที่ 2
ยุทธศาสตร)ที่ 3
กลยุทธ)ที่ 3

สรางหลักสูตรและการจัดการเรียนรูแบบ STEP
จัดทําหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามอัจฉริยภาพแหงตน และสูการจัด
การเรียนการสอนแบบ STEP
ยกระดับคุณภาพครูสูมืออาชีพ
พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
พัฒนาผูเรียนสูศตวรรษที่ 21
พัฒนาผูเรียนตามอัจฉริยภาพและความเป%นผูนํา
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กลยุทธ)ที่ 4
ยุทธศาสตร)ที่ 4
กลยุทธ)ที่ 5
ยุทธศาสตร)ที่ 5
กลยุทธ)ที่ 6
ยุทธศาสตร)ที่ 6
กลยุทธ)ที่ 7

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21
ผูนําดานเทคโนโลยี
ปรับปรุงและพัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการ
การจัดการสถานศึกษาสูความเป%นเลิศ
ยกระดับการจัดการสูความเป%นเลิศตามมาตรฐานสากล
สรางความสุขใหผูรับบริการ
พัฒนาสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการ

ขPอควรระวังและคําเตือน
1. การลาปPวยหรือลากิจตองสงใบลาตามแบบฟอร)มทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือเป%นขาดการปฏิบัติงาน
2. ออกนอกบริ เ วณโรงเรี ย นในเวลาทํ า งานเทาที่ จํ า เป% น โดยขออนุ ญ าตผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ตน
(ยกเวนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน) พรอมแจงสถานที่ เวลาไปและกลับ (กลับตรงตามเวลาที่ขอ
อนุญาต)
3. การรับ เงินจากผู ปกครองและนั กเรียนใหนําเงินเขาการเงินวั นตอวั น และการทดรองจายเงิน
ตองนําเงินมาเคลียร)ภายในเวลาที่ระเบียบโรงเรียนกําหนด
4. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ และแนวทางปฏิบัติของงานทะเบียนและทรัพย)สินของโรงเรียน
5. หามนําอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ)การรับประทานออกจากโรงอาหาร รวมถึงไมนํานมที่แจก
นักเรียนกลับบาน
6. ออกกําลังกาย ตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพสม่ําเสมอ
7. มีวินัยในการใชเงิน สะสมเพื่ออนาคตและลดการมีหนี้สิน
8. การสอนพิเศษนอกระบบหรือสอนสวนตัวตองไมกระทําเชิงพาณิชย) ไมเอาเปรียบสวนรวม และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูโดยเฉพาะเรื่องขอสอบ
9. ในยุค Digital Citizen ควรระวังเรื่องการสื่อสารผาน Social Media ทุกชนิด โดยคํานึงถึงภาษา
ที่ใช ใชวิจารณญาณและไตรตรองวาเป%นขอมูลจริงจึงสงตอ รับผิดชอบตอสิ่งที่ตนเองสื่อออกไป ใช Social
Media ในสถานที่เหมาะสมและไมกระทบงานที่รับผิดชอบ ใชเวลากับ Social Media ที่เหมาะสมและไมมาก
เกินไป ฯลฯ
10. งานที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ และปฏิบัตใิ หเกิดผลงาน (Performance) ที่ดี
การสนับสนุนและการสQงเสริมพิเศษ
1. การสงประกวดครูดีเดนสมาพันธ)สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
2. การสงประกวดรางวัลครุสดุดี ครูผูสอนดีเดน ผลงานวิจัยระดับประเทศ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัล “ผูทําคุณประโยชน)ทางดานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.” ฯลฯ
3. การฝgกสอนนักเรียนเพี่อการแขงขันทางวิชาการ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ ทั้งในระดับเขตพื้นที่
ระดับเขตการศึกษา ระดับมูลนิธิฯ ระดับกทม. ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
4. การจัดการสูความเป%นเลิศตามมาตรฐานสากล
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5. การพัฒนาผูเรียนตามอัจฉริยภาพและความเป%นผูนําของผูเรียนแตละคน รวมถึงการพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะของศตวรรษที่ 21
6. การพัฒนาเด็กออนและนักเรียนที่มีขอบกพรอง
7. ผลการสอบ O-Net
8. การพัฒนาครูสูมืออาชีพ
9. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
10. การพัฒนาสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของผูรับบริการ
อัตลักษณ&ของโรงเรียน (Identity)
“ผูเรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม”
เอกลักษณ&ของโรงเรียน (Uniqueness)
“มีวินัย เสริมสรางความเป%นผูนํา เลิศล้ําภาษาอังกฤษ คณิต และเทคโนโลยี”
คุณธรรมของนักเรียน (คุณคQาหลัก : Core Values)
1. เพื่อพระเจาเทานั้นหรือศรัทธาในศาสนา
2. มีเมตตาธรรม และรักสันติ
3. มีความวิริยะอุตสาหะ
4. มีความซื่อสัตย)สุจริต
5. มีวินัย
6. ใฝPเรียนรู
7. มีความมัธยัสถ)และประหยัด
8. มีจิตสาธารณะ
9. รักษ)สิ่งแวดลอม
10.มีความเป%นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ
คุณภาพของสมรรถนะนักเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสารระดับสากล
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแกปHญหา
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
6. มีความเมตตากรุณาและมีจริยธรรม
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7. มีสมรรถนะทั้งวิชาการและวิชาชีพ
8. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
9. เป%นพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
10. เรียนรู เขาใจ ยอมรับในศาสนา วัฒนธรรมและภาษาที่แตกตาง เคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเป%นมนุษย)และสิทธิมนุษยชน
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