รายงานประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR)

โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

คานา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสาคัญการนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตาม
เจตนารมณ์ข องพระราชบั ญญัติการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการ
ตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดาเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
ดังนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ได้ดาเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุก ปีการศึกษา
และได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรี ย น ในปี การศึกษา ๒๕๖๐ เสนอต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับโรงเรียนนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสาหรับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปางนาไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน และเป็นฐานข้อมูลสาหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดทารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด
ผู้อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง

๒

สารบัญ
ส่วนที่

หน้า
คานา
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สารบัญ

๑

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างบริหาร
ความสาเร็จ / ความภาคภูมิใจ
แนวทางการจัดการศึกษา

๒

๑
๗
๑๒
๑๓
๑๔

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจาปี
การบริหารจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การดาเนินงานตามกลยุทธ์

๓

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๒

ผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปี
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ตารางแจกแจงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับขั้นพื้นฐาน

๓๐
๓๔
๕๘

๔สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาในอนาคต
สรุปผลประเมินคุณภาพภายในระดับประถม – มัธยมศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในอนาคต

๖๓
๖๔
๖๔

ภาคผนวก
ขั้นตอนการประเมินตนเอง

๖๖

๓

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
๑.๑ ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปางเป็นสถาบันอันดับที่ ๗ ในจานวน ๑๗ สถาบันการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ดาเนินการสอนสืบเนื่องมาโดยภราดา
คณะเซนต์คาเบรียล มีจุดมุ่งหมายแรกเริ่มที่จะสอนให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและมีหลักศาสนาเป็น
แนวทางให้ประพฤติตนเป็นคนดี
คุณพ่อเอเตียน กรางซ์ (บาทหลวงชาวฝรั่งเศส) ผู้ดูแลสถานศึกษาอรุโณทัย เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกลาปาง
ได้เสนอให้ท่านอธิการเจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ภราดายอห์น แมรี) มาเปิดโรงเรียนสาขา
ของมูลนิธิฯ ที่ลาปาง เพื่อรับเฉพาะนักเรียนชาย
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๔/๑ ถนนฉัตรไชย ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๑ โดยรับแยกโอนนักเรียนชายจากโรงเรียนอรุโณทัยมาดาเนินการ บนเนื้อที่๑๘ ไร่ มี
นักเรียนเพียง ๒๑๐ คน ภราดา ๔ องค์ ครูชาย ๕ คนและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ชื่อว่า
“โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง” เมื่อวันที่๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ตามใบอนุญาตเลขที่๑/๒๕๐๒ เปิดสอน
ตั้งแต่ ชั้น ป.๑ – ม.๖ โดยมีภราดาเซราฟินเป็นอธิการคนแรกและภราดาฟิลิป (อานวย ปิ่นรัตน์) เป็นครูใหญ่
และผู้ จั ด การ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทยได้ จั ด ให้ ภ ราดามาด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารท าหน้ า ที่
ควบคุมดูแลกิจการของโรงเรียน ปัจจุบัน ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
๑.๒ สถานที่ตั้ง
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ตั้งอยู่ที่ ๒๙๔/๑ ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔ -๒๒๒๗๓๓ โทรสาร ๐๕๔ – ๒๒๒๒๓๓ Home Page: www.acl.ac.th
Email:acl@acl.ac.th
๑.๓ ขนาดของสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดการสอนตั้งแต่ ชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๑.๔ เนื้อที่ของสถานศึกษา/จานวนอาคารเรียน/ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๕ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา

๔

จานวนห้องเรียน ห้องประกอบการ ห้องน้า
ลาดับที่

อาคาร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

อัสสัมชัญ
เซนต์หลุยส์
เซนต์ฟิลิป
สุวรรณสมโภช
เซราฟิน
เซนต์แมรี่
ชั่วคราวอนุบาล
คอมพิวเตอร์อนุบาล
โรงอาหารอนุบาล
รัชตสมโภช
สานักผู้อานวยการ
พัสดุ
ศูนย์ดนตรีอิลเดอฟองโซ
ยูโด
โรงซ่อมบารุง
อาคารโยธวาฑิต
ศิลปะ
ป้อมประชาสัมพันธ์
โรงอาหารเซราฟิน
โรงยิม เอเทียนกรางซ์
มินิมาร์ท
ซุ้มกาแฟ
เทควันโด้
ห้องน้าหลังอาคารเซราฟิน
ห้องพยาบาล
เรือนเพาะชา
รวม

ห้องเรียน ห้องประกอบการ
๑๕
๒๕
๒๕
๑๘
๑๐
๑๒
๒

ห้องพักครู

รวม

๑๒
๗
๖
๑๔
๒
๘
๑
๔

๒
๔
๔
๓
๑
๑

๑๕
๕
๒
๗
๑

๒

๒๙
๓๖
๓๕
๓๕
๑๓
๒๑
๓
๔
๐
๑๗
๕
๒
๗
๑
๐
๑
๕
๐
๑
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๒๑๖

๑
๔

๑

๑

๑

๑๐๗

๙๑

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๑.อุทยานหลุยส์มารี
๒.เรือนเพาะชา
๓.ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ปัทมเสวี
๔.ห้องสมุด ระดับประถมศึกษา
๕.ห้องภูมิผญ๋า
๖.สวนวรรณคดี
ที่มา: สารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป
๑.๕ ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๕

๑๘

ห้องน้า
ชาย

หญิง

๑๒
๒๖
๑๕
๒๑

๒๔
๘
๑๕
๔๒

๙

๑
๑
๑

๖
๑
๙๓

รวม

๓๖
๑๓
๓๐
๖๓
๐
๙
๑๘
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๒
๐
๐
๑
๑
๒
๐
๐
๐
๐
๑๖ ๒๒
๑
๒
๐
๑๔๓ ๒๓๖

๑.๖ หลักสูตรที่เปิดสอน
๑.๖.๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖
- ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล ๑ –อนุบาล ๓)
๑.๖.๒ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
- ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ –ป.๓)
- ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ –ป.๖)
- ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ –ม.๓)
- ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ –ม.๖)
๑.๖.๓ โครงการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษเข้มข้น (CEP)
ระดับอนุบาล (อ.๒/๗,อ.๓/๘)
ระดับประถมศึกษา (ป.๑/๗,ป.๒/๗,ป.๓/๗,ป.๔/๘,ป.๕/๘,ป.๖/๗)
ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑/๗,ม.๒/๗,ม.๓/๗)
๑.๖.๔ โครงการ GIFTED เป็นการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ ในรายวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔/๑,ป.๕/๑)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑/๑,ม.ม.๒/๑,ม.๓/๑)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย( ม.๔/๑,ม.๕/๑)
๑.๗ รายรับ–รายจ่ายของโรงเรียน
ตาราง แสดงสรุปงบประมาณทั้งหมดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หน่วยงาน
งบประมาณ
รวมจ่าย
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ
สานักผู้อานวยการ
๑๐,๘๗๒,๔๔๗.๐๐
๗,๐๓๗,๖๓๗.๕๑ ๓,๘๓๔,๘๐๙.๔๙
๖๔.๗๓
ฝ่ายวิชาการ
๑๒,๖๒๙,๒๙๙.๐๐
๘,๖๖๓,๔๗๔.๕๒ ๓,๙๖๘,๓๒๔.๔๘
๖๘.๕๘
ฝ่ายธุรการ
๙๙๑,๓๔๕.๐๐
๔๔๘,๒๘๘.๖๖ ๕๔๓,๐๕๖.๓๔
๔๕.๒๒
ฝ่าย การเงิน
๑๑,๐๖๙,๘๒๘.๐๐ ๑๑,๐๖๗,๒๖๔.๔๘
๒,๕๖๓.๕๒
๙๙.๙๘
ฝ่ายกิจการนักเรียน
๕,๘๕๔,๗๐๔.๐๐
๔,๘๔๗,๙๙๔.๗๑ ๑,๑๒๘,๖๘๑.๒๙
๘๑.๑๒
ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๒,๐๗๘,๑๙๑.๙๐ ๑๓,๑๒๒,๗๖๖.๐๒ ๑,๐๔๔,๕๗๔.๑๒
๑๐๘.๖๕
รวมทั้งหมด ๕๓,๔๙๕,๘๑๔.๙๐ ๔๕,๑๘๗,๔๒๕.๙๐ ๘,๔๓๒,๘๖๑.๐๐
๙๓.๖๖
ที่มา:สารสนเทศฝ่ายการเงิน

๖

๑.๘ บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๘.๑ จานวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นจาแนกตามเพศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตาราง แสดงจานวนห้องเรียนและนักเรียนแต่ละระดับชั้นจาแนกตามเพศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม
จานวนนักเรียน
จานวน
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
ประถมศึกษาปีที่ ๑
๗
๑๒๖
๑๐๖
ประถมศึกษาปีที่ ๒
๗
๑๔๖
๑๐๖
ประถมศึกษาปีที่ ๓
๗
๑๕๒
๑๑๗
ประถมศึกษาปีที่ ๔
๘
๑๕๐
๑๔๕
ประถมศึกษาปีที่ ๕
๘
๑๔๗
๑๔๐
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๘
๑๖๖
๑๔๖
รวมระดับประถมศึกษา
๔๕
๘๘๗
๗๖๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๗
๑๓๐
๘๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๗
๑๒๐
๑๐๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๖
๑๑๔
๑๐๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๖
๗๘
๙๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
๖
๙๑
๑๐๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๖
๗๙
๑๐๗
รวมระดับมัธยมศึกษา
๓๘
๖๑๒
๕๙๗
รวมทั้งสิ้น
๘๓
๑,๔๙๙
๑,๓๕๗
- จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทั้งหมดเฉลี่ยต่อห้อง
๓๗ คน
- จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทั้งหมดเฉลี่ยต่อห้อง
๓๒ คน
ที่มา:สารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายธุรการ

๒๕๖๑
รวม
๒๓๒
๒๕๒
๒๖๙
๒๙๕
๒๘๗
๓๑๒
๑,๖๔๗
๒๑๔
๒๒๓
๒๑๘
๑๖๙
๑๙๙
๑๘๖
๑,๒๐๙
๒,๘๕๖

๑.๘.๒ จานวนผู้บริหารและผู้ร่วมบริหาร
ตาราง แสดงคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
๑
ภราดาเกรียงศักดิ์
มายอด
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ประธาน
๒
ภราดา ชุมพล
ดีสุดจิต
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๓
ภราดา ชาญณรงค์
บุญพราหมณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๔
ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๕
ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๖
ผศ. ดร.เฉลิมชัย
สุขจิตต์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๗
นายชัชวาล
บุปผาเจริญสุข
ผูแ้ ทนผู้ปกครอง
๗

ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
๘
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์
คุณูปถัมภ์
๙
นายเกษม
กุลชิงชัย

ตาแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนครู/เลขานุการ

การประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จานวน ๔ ครั้งในรอบปี เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐ พอสังเขป ดังนี้
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียดการประชุม
๑ วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
สรุปผลการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ สรุปการปรับปรุง/
พัฒนาอาคารสถานที่ สรุปผลการดาเนินงาน เงินอุดหนุน
๒ วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ การบรรจุ/ถอด
๓ วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๔ วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถอนบุคลากร แผนการรับนักเรียนใหม่ นโยบายการจัดการ
เรียนการสอน การตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ตาราง แสดงคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ที่
๑
๒

ชื่อ – สกุล
ภ.เกรียงศักดิ์
มายอด
ภ.ชุมพล
ดีสุดจิต

๓

ภ.ชาญณรงค์

บุญพราหมณ์

๔
๕

มิสกัลยาลักษณ์
มาสเตอร์สุรชัย

สุผาครอง
คาบุญลือ

๖
๗
๘
๙
๑๐

ม.จรัล
ม.กฤตภาส
มิสวราวรรณ์
มิสอารีจิตต์
ม.สุรพงษ์

เทพสาร
เสมอพิทักษ์
วัฒนะนิรันดร์
ขัติครุฑ
เหล่าจันตา

วุฒิการศึกษา
จบจากสถาบัน
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒประสานมิตร
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา
ธิราช
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒิวิทยาเขตพลศึกษา
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยโยนก
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วงศ์สุวรรณ

ปริญญาตรี

๑๑ มิสมณฑกานต์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา
ธิราช

ตาแหน่งหน้าที่
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ/หัวหน้า
ฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าสานักผู้อานวยการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษา
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับประถมศึกษา

ที่มา:สารสนเทศสานักผู้อานวยการ
๑.๘.๓ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน มีทั้งหมด ๖๑ คน
๘

๑.๘.๔ จานวนครูไทยและครูต่างชาติจาแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
ตาราง แสดงจานวนครูไทยและครูต่างชาติจาแนกตามระดับ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ครูไทย
ครูต่างชาติ
ระดับ
ต่ากว่า
ป.
ต่ากว่า
ป.
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก
ป.ตรี
ป.ตรี
บัณฑิต
ป.ตรี
บัณฑิต
ประถมศึกษา
ชาย
๑
๑๒
๑
๙
หญิง
๕๑
๕
๔
๙
รวม
๑
๖๓
๖
๔
๑๘
มัธยมศึกษา
ชาย
๑๖
๒
๓
๑
หญิง
๔๐
๔
๒
๓
รวม
๕๖
๖
๒
๖
๑
สนับสนุนการสอน
ชาย
๑๙
๒
๘
หญิง
๑
๓๒
๙
๘
๒
รวม
๑
๕๑
๑๑
๑๖
๒
รวมทั้งสิ้น
๒
๑๗๐
๒๓
๒๒
๒๖
๑
จานวนบุคลากรทั้งหมด ๒๔๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ที่มา:งานทรัพยากรมนุษย์
๑.๘.๕ จานวนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น
ตาราง แสดงจานวนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นจาแนกตามเพศปีการศึกษา ๒๕๖๐
จานวนครูไทย
ระดับชั้น
คิดเป็นร้อยละ
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ ๑
๑
๑๑
๑๒
๑๗.๖๕
ประถมศึกษาปีที่ ๒
๑
๑๑
๑๒
๑๗.๖๕
ประถมศึกษาปีที ๓
๑๐
๑๐
๑๔.๗๑
ประถมศึกษาปีที่ ๔
๔
๘
๑๒
๑๗.๖๕
ประถมศึกษาปีที่ ๕
๔
๗
๑๑
๑๖.๑๘
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๔
๗
๑๑
๑๖.๑๘
รวมระดับประถม
๑๔
๕๔
๖๘
๑๐๐
๙

ป.โท

ป.เอก

๑
๑

-

๑
๑
๒

-

-

-

๓
)

-

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวมระดับมัธยม
รวม

ชาย
๓
๒
๔
๔
๓
๒
๑๘
๓๒

จานวนครูไทย
หญิง
รวม
๗
๑๐
๘
๑๐
๗
๑๑
๗
๑๑
๙
๑๒
๘
๑๐
๔๖
๖๔
๑๐๐
๑๓๒

คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๖๓
๑๕.๖๓
๑๗.๑๙
๑๗.๑๙
๑๘.๗๕
๑๕.๖๓
๑๐๐
๑๐๐

๑.๘.๖ จานวนครูสนับสนุนการสอน
ตาราง แสดงจานวนครูสนับสนุนการสอนจาแนกตามภาระหน้าที่/ฝ่ายปีการศึกษา ๒๕๖๐
จานวนครูสนับสนุนการสอน (ไทย)
ฝ่าย
ชาย
หญิง
รวม
คิดเป็นร้อยละ
สานักผู้อานวยการ
๕
๘
๑๓
๑๕.๘๕
วิชาการ
๑๒
๑๔
๒๖
๓๑.๗๑
กิจการนักเรียน
๓
๒
๕
๖.๑๐
ธุรการ
๓
๑๑
๑๔
๑๗.๐๗
การเงิน
๑
๑๑
๑๒
๑๔.๖๓
บริหารทั่วไป
๖
๖
๑๒
๑๔.๖๓
รวม
๓๐
๕๒
๘๒
๑๐๐
หมายเหตุจานวนนี้ไม่รวมคณะภราดา
ที่มา:สารสนเทศงานทรัพยากรมนุษย์
๑.๘.๗ จานวนนักการภารโรง
ตาราง แสดงจานวนนักการภารโรงจาแนกตามเพศปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประเภทงาน
ชาย
หญิง
๑. นักการโภชนาการ
๔
๕๒
๒. นักการประจาโรงซ่อมบารุง
๑๐
๓. นักการประจาอาคารเรียน
๕
๑๐
๔. นักการขับรถ
๒
๕. นักการเกษตร
๔
๑
๖. นักการประจาห้องน้า
๑
๑๐

รวม
๕๖
๑๐
๑๕
๒
๕
๑

ร้อยละ
๕๗.๗๓
๑๐.๓๑
๑๕.๔๖
๒.๐๖
๕.๑๕
๑.๐๓

ประเภทงาน
๗. นักการเก็บขยะ
๘. แม่บ้าน
๙. พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวม

ชาย
๒
๔
๓๑

ที่มา:สารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป

๑๑

หญิง
๒
๖๖

รวม
๒
๒
๔
๙๗

ร้อยละ
๒.๐๖
๒.๐๖
๔.๑๒
๑๐๐

๑.๙ สภาพการบริหารและจัดการตามโครงสร้างการบริหารปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๒

๑.๑๐ ความสาเร็จ / ความภาคภูมิใจ
๑.๑๑.๑ เกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียน
ด้านวิชาการแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ที่มา:สารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
จานวนนักเรียน
จานวนนักเรียน
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ
เข้าร่วม
ที่ได้รับรางวัล
๑ ภาษาไทย
๔๔
๓๘
๘๖.๓๖
๒ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒๒
๑๑
๕๐.๐๐
๓ วิทยาศาสตร์
๑๑๗
๑๑๐
๙๔.๐๒
๔ คณิตศาสตร์
๔๔
๓๗
๘๔.๐๙
๕ ศิลปะ
๕๔
๕๔
๑๐๐
๖ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๖๒
๖๒
๑๐๐
๗ ภาษาต่างประเทศ
๑๕
๑๕
๑๐๐
๘ สุขศึกษา พลศึกษา
๘๑
๘๑
๑๐๐
๙๒.๙๔
รวม
๔๓๙
๔๐๘
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

จานวนนักเรียนที่ได้รับ
คิดเป็นร้อยละ
รางวัล
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ภาษาไทย
๗
๔๒
๔๔
๗
๓๘
๓๘
๑๐๐ ๙๐.๔๘ ๘๖.๓๖
สังคมศึกษาฯ
๑๒
๕
๒๒
๙
๑๑ ๗๕.๐๐
๕๐.๐๐
วิทยาศาสตร์
๙๕
๕๕ ๑๑๗ ๗๓
๒๕ ๑๑๐ ๙๗.๓๓ ๔๕.๔๕ ๙๔.๐๒
คณิตศาสตร์
๓๕
๔๔
๔๔
๒๕
๔๑
๓๗ ๗๑.๔๒ ๙๓.๑๘ ๘๔.๐๙
ศิลปะ
๗๕
๖๓
๕๔
๗๕
๖๓
๕๔
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
การงานอาชีพฯ
๘๒
๔๗
๖๒
๗๒
๔๗
๖๒ ๘๗.๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ภาษาต่างประเทศ ๑๐
๑๖
๑๕
๑๐
๑๖
๑๕
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
สุข- พลศึกษา
๓๖๘
๔
๘๑ ๒๖๐
๔
๘๑ ๘๕.๕๘ ๑๐๐ ๑๐๐
รวม
๖๔๕ ๒๗๖ ๔๓๙ ๔๘๓ ๒๓๔ ๔๐๘ ๘๙.๖๔ ๘๔.๗๘ ๙๒.๙๔
แผนภูมิ แสดงจานวนความภาคภูมิใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

จานวนนักเรียนเข้าร่วม

100
80
60

2558

40
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2559

0

2560

๑๓

ด้านบุคลากร
ตาราง แสดงจานวนความภาคภูมิใจของบุคลากร
ที่

ประเภทรางวัล

ปี ๒๕๕๘

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์และ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณครูผู้เสียสละและอุทิศตนทางานนานปี๑๕ ,
๒
๒๐ ,๒๕, และ ๓๐ ปี
ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจากสมาคม
๓
สถานศึกษาเอกชนลาปาง
๔ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
๕ รางวัลครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่นจากคุรุสภา
ครูผู้มีผลงานงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน/ รางวัลครูต้นแบบด้าน
๖
การจัดการเรียนรู้
ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่นประเภท
๗
รางวัลนักแนะแนวผู้อุทิศตน
๘ รางวัลผู้ฝึกสอนยูโดพัฒนายอดเยี่ยมการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน
๙ รางวัลครูในดวงใจ
ที่มา:งานทรัพยากรมนุษย์
๑

จานวน
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

๒๒ คน

๗ คน

-

๓๑ คน

๓๐ คน

๓๐ คน

๑๑ คน

๑๑ คน

๑๑ คน

๑ คน
๑ คน

๒ คน
๑ คน

-

๙ คน

-

-

-

๓ คน

-

๑ คน
๖ คน

๑ คน
-

๑ คน
-

๑.๑๑ ปรัชญาของโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
จุดมุ่งหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต
มนุษย์ทุกคนต้องทางานความวิริยะอุตสาหะเป็นหนทางนาไปสู่ความสาเร็จดังปณิธานที่ว่า “Labor Omnia
Vincit”
๑.๑๒. แนวทางการจัดการศึกษา
๑) ทิศทาง / นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปางจัดการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายใต้สังกัดสานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า
“ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตที่มีมาตรฐานสากล ”
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้เกิดการกากับดูแลตามหลักการ
บริหารรวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีโดยแบ่งการบริหารเป็น ๗ ฝ่ายคือ สานักผู้อานวยการ ฝ่ายธุรการ ฝ่าย
การเงิน ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายปฐมวัย

๑๔

๒) เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๑. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๓. ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
๔. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๕. บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความผูกพันกับองค์กร
๖. มีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันควบคู่ไปกับการรับความรู้
จากภายนอก
๓) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือ
๑. เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๒. เพื่อใช้เป็นทิศทางในการกาหนดการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๓. เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เข้าใจเป้าหมายในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน
๔. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนพัฒนามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและการศึกษาที่ได้
เปลี่ยนแปลงไป

๑๕

ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจาปี
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๗ ฝ่าย ได้แก่ สานักผู้อานวยการ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายปฐมวัย ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

๑๖

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตที่มีมาตรฐานสากล”
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.

ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน
๕. ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความผูกพันกับองค์กร
มีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันควบคู่ไปกับการรับความรู้จาก
ภายนอก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. โรงเรียนจัดการศึกษาครอบคลุมในทุกมิติ ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมาตรฐานสากล
๓. ร้อยละของผู้เรียนระดับ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ มีผลการสอบระดับชาติสูงกว่าค่าT–Score ๔๐
๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารตามเกณฑ์ของTQA
๕. โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
๖. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรระดับดีขึ้นไปและสอดคล้องกับผลลัพธ์ขององค์กร
๗. ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพตามคุรุสภาระดับดีขึ้นไป
๘. จานวนเครือข่ายความสาเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายและลักษณะความร่วมมือ
กับองค์กรทุกภาคส่วน
๙. ร้อยละของบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและ
อื่นๆที่ได้รับจากการพัฒนา

๑๗

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

จัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สร้ างและขยายเครือ ข่า ยความร่ว มมือ ต่า งๆ กั บ ทุก ภาคส่ ว นทั้ งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่
ความรู้นวัตกรรม และอื่นๆ ที่ได้รับจากการพัฒนา
อัตลักษณ์
๑. ยึดมั่นในสัจธรรม
๒. มีวิริยะ อุตสาหะ
๓. รับผิดชอบต่อสังคม
เอกลักษณ์
วินัยดี มีคุณธรรม เลิศล้าภาษา
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และปรัชญา
ของโรงเรียน มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง ครบวงจร ตามกฎทรวงและตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะ
เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ ง ใช้ ห ลั ก การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ เน้ น หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มรู ป แบบ
คณะกรรมการ มีรูปแบบบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน การควบคุมและบริหารความเสี่ยง มีระบบรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
โรงเรียนได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก พ.ร.บ.
การศึ กษาของชาติ , ลั ก ษณะเฉพาะการศึก ษาของมู ล นิธิ คณะเซนต์ คาเบรีย ลฯ, ปรัช ญา วิ สั ย ทั ศน์ พั นธกิ จ
เป้าหมายโรงเรียน, ผลการประเมินคุณภาพภายใน,งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
,งบประมาณ วิเคราะห์ SWOT จัดทาเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ แผนงานโครงการ ระยะ ๕ ปี
ในระดับโรงเรียนและระดับฝ่าย นาเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดทาแผนกากับติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงาน จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ มีการปรับปรุง
และทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นประจาทุกปี โรงเรียนมีการจัดทาระบบการประกันคุณภาพ
ตามกฎกระทรวงโดยเน้นความต่อเนื่อง ครบวงจร การมีส่วนร่วม มีคณะกรรมรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยบรรจุงาน
มาตรฐานไว้ในโครงสร้างการบริหารและนามาตรฐานการการศึกษาตามลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนได้ประเมินคุณภาพภายในภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพของโรงเรียน เพื่อนาส่ง
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จากนั้นทางมูลนิธิฯ ดาเนินการประเมินตามมาตรฐานของมูลนิธิฯ
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้ งผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเผยแพร่ให้ นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนาผลการประเมินคุณภาพมาใช้พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนได้
๑๘

จัดการบริหารตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ ๕ ปี มีปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงาน/โครงการและ การประเมินผลไว้อย่างชัดเจน และดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนคือ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับห้องเรียน,ชั้นเรียน,ช่วงชั้น สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่า และผู้ปกครองได้รับทราบต่อไป
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
จุดมุ่งหมาย
มุ่งฟื้นฟูและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนให้ผู้เรียน ผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รู้
เข้าใจและปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษา ในแนวมงฟอร์ต มีเครือข่ายความร่วมมือ การจัดหลักสูตร การจัด
กิจกรรมที่ปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนา ให้เคารพต่อชุมชนของชีวิตตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ร้อยละของผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม
ร้อยละของผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามค่านิยมในแนวมงฟอร์ต
โรงเรียนจัดการศึกษาครอบคลุมในทุกมิติ ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
จานวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
จานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปลูกฝังผู้เรียนให้เคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะ อุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
ความยุติธรรม และสันติ
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ เสริมสร้างผู้ร่วมงานและเสริมพลังเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ ๑.๕ เคารพต่อชุมชนของชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
จุดมุ่งหมาย
โรงเรี ย นมี ความโดดเด่น เป็ น เอกลั ก ษณ์ มีความเป็ นเลิ ศ ทางด้ านวิ ช าการ ด้ว ยการยกระดับคุ ณภาพ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระบบการวัดประเมินผล สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย และครูผู้สอนมีความ
๑๙

เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีจิตสาธารณะ
และบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความรอบรู้ในทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่ ๒๑ และมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมาตรฐานสากล (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา ล้าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
๒. ร้อยละของผู้เรียนระดับ ป.๖ ม.๓ และ ม. ๖ มีผลการสอบระดับชาติสูงกว่าค่า T-Score ๔๐
๓. ร้อยละของผู้เรียน ได้บาเพ็ญประโยชน์ตามความถนัดของตนเอง
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการพัฒนาความโดดเด่นเฉพาะตามจุดเน้นของโรงเรียน
๕. ครูผู้สอนมีการจัดทาบทเรียน e – Learning และแบบทดสอบ Online
๖. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัด ความสนใจและตามอัจฉริยภาพ
ของตน(การเรียนรู้แบบ BBL Brain-based Learning)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๒.๑
กลยุทธ์ที่ ๒.๒
กลยุทธ์ที่ ๒.๓
กลยุทธ์ที่ ๒.๔

พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
เสริมสร้างวัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ
พัฒนาระบบการวัดประเมินผล และความโดดเด่นเฉพาะของโรงเรียนเพื่อรองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเรียนรู้ยุค Digital Age
กลยุทธ์ที่ ๒.๖ จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตามการเรียนรู้แบบ BBL
(Brain-based Learning)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมาย
มุ่งพัฒนา ผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ให้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นาทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มี
ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานและสามารถนา
โรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA (Thailand Quality Award)หรือ TQC
(Thailand Quality Class)
2. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ
3. ร้อยละของบุคลากรของโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (English Medium)

๒๐

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA (Thailand Quality Award)
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้สามารถกากับ ติดตามและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
จุดมุ่งหมาย
มุ่งส่งเสริม และพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรัก ความผูกพันที่ดีต่อองค์กร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
๒. ร้อยละของครู และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
๓. โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามคู่มือการบริหารงานของ
โรงเรียนและของมูลนิธิ ฯ
๔. จานวนครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่ลาออกต่อปีการศึกษาลดลง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงของทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดมุ่งหมาย
มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. จานวนองค์ความรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี และอื่น ๆที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่าย
๒. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ มีก ารสร้ า งองค์ ความรู้ ถ่ ายทอด แลกเปลี่ ย นและเผยแพร่อ งค์ ความรู้ห รื อ
นวัตกรรม ที่ได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ
๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ ที่ได้รับจากการพัฒนา
จุดมุ่งหมาย
มุ่งส่งเสริม พัฒนาให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันควบคู่ไปกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายนอก ที่ก่อให้เกิดการทดลองในสิ่งใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่
ความรู้ นวัตกรรม
๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
๓. จานวนองค์ความรู้ หรือ นวัตกรรมที่มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๖.๒ ส่งเสริมกระบวนการรวมรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ความรู้ที่ดีเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๕. การดาเนินงานตามกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษา
ให้บรรลุตามทิศทางการจัด
การศึกษาในแนวมงฟอร์ต

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาผู้เรียน
ในการแสวงหาสัจธรรมของ
ชีวิต(ตามคุณค่าพระวารสาร)
มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบ
ต่อสังคม

การดาเนินงาน
มาตรการ
๑.๑.๑ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้แสวงหา
ความจริงและดาเนินชีวิตตามที่ค้นพบ

๑.๑.๒ จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนมี
ประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ๆ
ของชุมชนทางการศึกษา
๑.๑.๓ ให้ผู้เรียนมีส่วนในการช่วยเหลือ
สังคม
๑.๒.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติการ
ร่วมมือ ร่วมงาน และเอื้ออาทรต่อทุกคน
๑.๒.๒ พัฒนาครู ผู้บริหารทุกระดับให้
เป็น ผู้ชี้แนะและผู้นา ให้ความสนใจ
ส่วนตัวในการพัฒนา
๑.๒.๓ ส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการ
เรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาผู้ร่วม
บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรูเ้ ข้าใจ และ
ปฏิบัติตามค่านิยม ใน
แนวมงฟอร์ต

๒๒

ผู้รับผิดชอบ
สานักผู้อานวยการ
-งานอภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานระดับชั้น/
งานสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานแนะแนว
-งานสัมพันธ์ชุมชน
สานักผู้อานวยการ
-งานทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายวิชาการ
-งานหลักสูตร-งานนิเทศ

ยุทธศาสตร์

การดาเนินงาน

กลยุทธ์

มาตรการ
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ จัดการศึกษา ๑.๓.๑รับผู้เรียนที่มาจากสังคมทีด่ อ้ ย
เพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรี โอกาส ทางร่างกาย สังคม และ
ของความเป็นมนุษย์สิทธิ
เศรษฐกิจจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
มนุษยชน สิทธิเด็กความ
ยุติธรรม และสันติ
๑.๓.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

๑.๓.๔ มีโครงการช่วยเหลือชุมชนด้าน
ความยุติธรรมและสันติ
๑.๓.๕ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ทักษะทางสมองซีกขวา

๑.๓.๖ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทางาน
ร่วมกันโดยผ่านการทาโครงงานหรือ
โครงการต่างๆ

๑.๓.๗ พัฒนาทักษะเชิงวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน ต่อสื่อสารมวลชน เครือข่ายทาง
สังคมทางเทคโนโลยี
๑.๓.๘ สร้างสภาพแวดล้อมทาง
๒๓

ผู้รับผิดชอบ
สานักผู้อานวยการ
-งานนโยบายและ
แผน
ฝ่ายธุรการ
-งานบริหารฝ่าย
ฝ่ายวิชาการ
-งานกลุ่มสาระ
โครงการพิเศษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานดนตรีและ
การแสดง
-งานกีฬา
สานักผู้อานวยการ
-งานอภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
-กลุ่มสาระศิลปะ
-กลุ่มสาระสุข –
พลศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานกีฬา
-งานดนตรีและการ
แสดง
ฝ่ายวิชาการ
-กลุ่มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร์
-กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ
-งานโครงการพิเศษ
-งานแหล่งเรียนรู้
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานคณะกรรมการ
นักเรียน
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายวิชาการ
-กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ยุทธศาสตร์

การดาเนินงาน

กลยุทธ์

มาตรการ
การศึกษาและโครงการต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถจัดการกับความเครียด
และวิกฤติส่วนตัวด้วยความอดทน
๑.๓.๑๑ จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และ
สันติ

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ เสริมสร้าง
ผู้ร่วมงานและเสริมพลัง
เครือข่ายเพื่อจัดการศึกษาใน
แนวมงฟอร์ต

๑.๔.๑ สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ เคารพต่อชุม
ของชีวิต

๑.๕.๑ จั ด กิจ กรรมเสริ มหลั กสู ต รที่
ปลู ก ฝั ง ผู้ เ รี ย นให้ เ คารพและใส่ ใ จต่ อ
ชุมชนของชีวิต
๑.๕.๒ พัฒนาวัฒนธรรมที่แสดงออกถึง
การเคารพและใส่ ใจต่ อชุ มชนของชีวิ ต
และการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างยั่งยืน

๑.๕.๓ ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ

๒๔

ผู้รับผิดชอบ
-งานแนะแนว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-งานอาคารสถานที่
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานระดับชั้น
ฝ่ายวิชาการ
-งานหลักสูตร
-กลุ่มสาระสังคม
สานักผู้อานวยการ
-งานอภิบาล
-งานทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานคณะกรรมการ
นักเรียน
สานักผู้อานวยการ
-งานทรัพย์ฯ
-งานอภิบาล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
-กลุ่มสาระสังคม
-งานหลักสูตร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-งานอาคารสถานที่
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
-งานระดับชั้นฝ่าย
วิชาการ
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/
กลุ่มสาระสังคม ฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-งานอาคารสถานที่
ฝ่ายวิชาการ
-งานหลักสูตร
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่

ยุทธศาสตร์

การดาเนินงาน

กลยุทธ์

มาตรการ
๑.๕.๔ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๕.๕ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ
ให้มีมาตรฐานสากล

๑.๕.๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
๒.๑.๑พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

๒.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มี
มาตรฐาน
สากล

๒.๑.๒ พัฒนาทักษะการสื่อสาร

๒.๑.๓ พัฒนาทักษะความคิด

๒.๑.๔ พัฒนาทักษะการสร้างผลงาน

๒.๒ จัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

๒.๒.๑ พัฒนาคุณภาพวิชาการ

๒๕

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานบริหารฝ่าย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-งานอาคารสถานที่
-งานอนามัย
-งานโภชนาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
-งานอาคารสถานที่
ฝ่ายวิชาการ
-งานบริหารฝ่าย
-งานวัดผลและ
ประเมินผล
-งานหลักสูตร
-งานกลุ่มสาระ ทุกกลุ่ม
-งานแนะแนว
ฝ่ายวิชาการ
-งานกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
-งานโครงการพิเศษ
CEP
-งานศูนย์ภาษา
-งานกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
-กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
-กลุ่มสาระภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
-กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ
-งานแนะแนว
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
-งานหลักสูตร
-งานบริหารฝายวิชาการ
-งานโครงการพิเศษ
CEP
-กลุ่มสาระการงาน

ยุทธศาสตร์

การดาเนินงาน

กลยุทธ์

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ
อาชีพงานแนะแนว
-งานนิเทศ
-งานวัดผลและ
ประเมินผล
๒.๒.๒ ยกระดับคุณภาพครู
ฝ่ายวิชาการ
-งานบริหารฝ่าย
-งานหลักสูตร
-งานนิเทศ
สานักผู้อานวยการ
-งานทรัพย์ฯ
-งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒.๒.๓ พัฒนาคุณภาพการวิจัย
ฝ่ายวิชาการ
-งานนิเทศและวิจัยใน
ชั้นเรียน
๒.๓ เสริมสร้างวัฒนธรรมให้ ๒.๓.๑ ส่งเสริมผูเ้ รียนให้ไปบาเพ็ญ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้เรียนมีจิต
ประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ
-งานระดับชั้น
สาธารณะในการบาเพ็ญ
ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิง่ เสพ ฝ่ายวิชาการ
ประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ ติด ฯลฯ
-งานแหล่งเรียนรู้
๒.๓.๒ ปลูกฝังจิตสานึกในการใช้สอื่
ฝ่ายวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง -กลุ่มสาระการงาน
และผู้อื่น
อาชีพ ฯ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานระดับชั้น
๒.๔ พัฒนาระบบการวัด
๒.๔.๑ เตรียมความพร้อมในการรับ
ฝ่ายวิชาการ
ประเมินผล และความโดดเด่น ผู้เรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อใน
-งานบริหารฝ่าย
เฉพาะ ของสถานศึกษาเพื่อ
โรงเรียน
-กลุ่มสาระ
รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภาษาต่างประเทศ
-งานวัดและประเมินผล
๒.๔.๒ พัฒนาโรงเรียนให้มคี วามโดดเด่น ฝ่ายวิชาการ
เฉพาะ
-งานบริหารฝ่าย
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานระดับชั้น
ฝ่ายธุรการ
-งานประชาสัมพันธ์
สานักผู้อานวยการ
-งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒๖

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้าง
ระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตาม
หลักธรรมาภิบาล

การดาเนินงาน

กลยุทธ์

มาตรการ
๒.๕ พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยีเพื่อ ๒.๕.๑ พัฒนาครูผู้สอนตารากลาง
รองรับการเรียนรูย้ ุค Digital ภาษาอังกฤษ
Age

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
-งานบริหารฝ่าย
สานักผู้อานวยการ
-งานทรัพย์ ฯ
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ฝ่ายวิชาการ
Application และจัดทาแบบทดสอบ
-งานบริหารฝ่าย
Online
สานักผู้อานวยการ
-งานเทคโนโลยี
๒.๖ จัดการเรียนการสอนและ ๒.๖.๑ จัดการเรียนการสอนให้
ฝ่ายวิชาการ
พัฒนาผู้เรียนตามการเรียนรู้ ตอบสนองต่อความถนัดของผูเ้ รียน
-งานหลักสูตร
แบบ BBL (Brain-based
-งานโครงการพิเศษ
Learning)
Gifted
-งานโครงการพิเศษ
CEP
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน : ชุมนุม
๒.๖.๒ จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้
ฝ่ายกิจการนักเรียน
พัฒนาตามอัจฉริยภาพของตน
-งานระดับชั้น
๒.๖.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ ฝ่ายบริหารทั่วไป
-งานอาคารสถานที่
พัฒนาตามถนัดหรือสนใจ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนา
๓.๑.๑พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ฝ่ายทุกฝ่ายตาม
ระบบการบริหารจัดการตาม โดยใช้ระบบการบริหารจัดการตาม
โครงสร้างการบริหาร
เกณฑ์ของ TQA (Thailand เกณฑ์TQA ประกอบด้วย
สานักผู้อานวยการ
Quality Award)
๑)การนาองค์กร
-งานประกันคุณภาพ
๒)การวางแผนกลยุทธ์
ฝ่ายกิจการนักเรียน
๓)การมุ่งเน้นผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และ -งานสัมพันธ์ชุมชน
ผู้เรียน
งานทรัพยากรมนุษย์
๔)การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ -งานเทคโนโลยี
๕) การมุ่งเน้นบุคลากร
สารสนเทศ
๖) การมุ่งเน้นกระบวนการ
ฝ่ายการเงิน
๗) ผลลัพธ์
-งานการเงิน
๓.๑.๒ .พั ฒนาโรงเรี ยนให้ เป็ นโรงเรี ยนที่ ใช้ ฝ่ายวิชาการ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
-งานบริหารฝ่าย
-งานกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
สานักผู้อานวยการ
-งานทรัพย์ฯ

๒๗

ยุทธศาสตร์

การดาเนินงาน

กลยุทธ์
๓.๒ พัฒนาระบบบริหาร
มูลนิธิฯ ให้สามารถ กากับ
ติดตามและพัฒนาโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
วัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่ ๔.๒. ออกแบบ
สวัสดิการที่เหมาะสมให้กับ
บุคลากร

มาตรการ
๓.๒.๑จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น
ที่ปรึกษาหน่วยงานของมูลนิธิฯและ
โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายทุกฝ่ายตาม
โครงสร้างการบริหาร (๗
ฝ่าย)

๓.๒.๒จัดอบรม /เผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงสร้างการ
บริหารของมูลนิธิฯบทบาทหน้าทีข่ องแต่
ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของ
มูลนิธิฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัด
การศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน
นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ทดี่ ีเลิศ
(Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคม
ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู
ผู้ปกครองผูเ้ กี่ยวข้อง และผูส้ นใจ
๔.๑.๑ ปรับเปลี่ยนการดาเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
๔.๑.๒ จัดทาแผนการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
องค์กร
๔.๒.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง สมาคม
ศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุน
เพิ่มเติมในเงินเดือน / สวัสดิการแก่
บุคลากร
๔.๒.๒ จั ด หาแนวทางช่ ว ยเหลื อ ครู
ผู้ ป กครองที่ ป ระสบปั ญ หาทางด้ า น
เศรษฐกิจ

สานักผู้อานวยการ
-งานบริหารฝ่าย
ฝ่ายธุรการ
-งานประชาสัมพันธ์

สานักผู้อานวยการ
-งานทรัพยากรมนุษย์

สานักผู้อานวยการ
งานทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายการเงิน
-งานการเงิน
ฝ่ายการเงิน
-งานการเงิน

๔.๒.๓ พัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของครู สานักผู้อานวยการ
ให้เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ -งานทรัพยากรมนุษย์
พอเพียง
ฝ่ายการเงิน
-งานบริหารฝ่าย
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาทาง
วิชาชีพ

๔.๓.๑ นาผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิ ฯ และ สานักผู้อานวยการ
ระดับชาติไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
-งานทรัพย์ ฯ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน

๒๘

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้าง
และขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วน
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

การดาเนินงาน

กลยุทธ์

มาตรการ
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ จัดทา
๔.๔.๑.สร้างระบบรองรับอัตราการเข้า
แผนการบริหารความเสี่ยงของ ออกของบุคลากร
ทรัพยากรมนุษย์
๕.๑ ขยายเครือข่ายความ
๕.๑.๑ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้าง
องค์กร/หน่วยงาน
สังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างให้ กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนา
บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และ
เรียนรู้
เผยแพร่ความรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ ที่ได้รับ
จากการพัฒนา

๖.๑.๑. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนา
ด้านการจัดการความรู้การแลกเปลี่ยน
และการเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ
-งานบริหารฝ่าย
-งานแหล่งเรียนรู้
-งานหลักสูตร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานแนะแนว
-งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
-งานระดับชั้น
สานักผู้อานวยการ
-งานประกันคุณภาพ
ฝ่ายทุกฝ่ายตาม
โครงสร้างการบริการ (๗
ฝ่าย)
-งานบริหารฝ่ายทุกฝ่าย

๖.๑.๒. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
ความรู้ภายในโรงเรียน
๖.๑.๓. ส่งเสริม ให้เ กิด กระบวนการ
แสวงหาองค์ค วามรู ้ที ่ม ีค ุณ ค่า ต่อ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
๖.๑.๔.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
๖.๑.๕, ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการ
จัดเก็บและสืบค้นความรู้ของบุคลากร
๖.๑.๖. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด
และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
กลยุทธ์ที่ ๖.๒ ส่งเสริม
๖.๒.๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ สานักผู้อานวยการ
กระบวนการรวมรวม จัดเก็บ ความรู้หรือนวัตกรรม
-งานประกันคุณภาพ
เผยแพร่ องค์ความรู้ที่ดีเพื่อ
ฝ่ายวิชาการ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง ๖.๒.๒.ส่งเสริมกระบวนการรวบรวม
-งานบริหารฝ่าย
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน
จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ความรู้ที่ดีเพือ่
พัฒนาและนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน

๒๙

ส่วนที่ ๓
ผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปี
ตอนที่ ๑ ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

จานวนแผนงาน/ จานวนตัวชี้วัด
ผลประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ
จัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาใน
๒๗ แผนงาน
(๘๕.๙๒)
แนวมงฟอร์ต
๕ โครงการ
๕
๔ = ดีมาก
๔๔ กิจกรรม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
๒ แผนงาน
(๗๘.๕๘)
๕ โครงการ
๖
๔ = ดีมาก
๒๔ กิจกรรม
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลัก
๑๑ แผนงาน
(๗๖.๘๔)
ธรรมาภิบาล
- โครงการ
๓
๔ = ดีมาก
๑ กิจกรรม
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๕ แผนงาน
(๙๖.๙๒)
๔ โครงการ
๔
๕ = ดีเยี่ยม
๑๓ กิจกรรม
เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุก
๑ แผนงาน
(๕๖.๐๒)
ภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
- โครงการ
๒
๑ = ปรับปรุง
ประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒ กิจกรรม
๑๐ แผนงาน
เสริ ม สร้ า งให้ บุ ค ลากรมี ก ารสร้ า งองค์ ค วามรู้ ถ่ า ยทอด
(๙๖.๐๓)
๑ โครงการ
๓
แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้
๕ = ดีเยี่ยม
๔ กิจกรรม
นวัตกรรมและอื่นๆ ที่ได้รับจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
ร้อ ยละของผู้ เรี ยนมี ประสบการณ์ ในการแสวงหา
๙๑
ความจริงและการช่วยเหลือสังคม
ร้อยละของผูร้ ่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
๙๒
รู้ เข้าใจ และปฏิบัตติ ามค่านิยมในแนวมงฟอร์ต
โรงเรียนจัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุกมิติ ตามทิศ
ดาเนินการ
ทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
จานวนเครื อ ข่า ยที่ เข้ า มามี ส่ว นร่ วมในการพั ฒ นา
๒
การศึกษาในแนวมงฟอร์ต
จานวนกิจ กรรมเสริ มหลัก สูต รที่ ปลูก ฝังผู้เ รีย นให้
๕
เคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต
สรุปภาพรวม

๓๐

ผลการประเมิน
๙๑.๔๖
๙๕.๓๙
ดาเนินการ
๑๖ เครือข่าย
๑๖ กิจกรรม
๘๕.๙๒

ระดับคุณภาพ
(๙๑.๔๖)
๕ = ดีเยี่ยม
(๙๕.๓๙)
๕ = ดีเยี่ยม
(๘๐.๗๐)
๔ = ดีมาก
(๗๘.๗๕)
๔ = ดีมาก
(๘๓.๓๓)
๔ = ดีมาก
๔ = ดีมาก

แปลผล
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
๑. ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมกระตุ้น / สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ๆ การไม่
ละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมอย่างสม่าเสมอ
๒. ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกันพัฒนา/ส่งเสริมทักษะเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ต่อสื่อสารมวลชน เครือข่าย
ทางสังคมทางเทคโนโลยี
๓. ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปจัดทาแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ พัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้
๔. ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระร่วมกันทบทวน ปรับปรุง หรือออกแบบ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสานึกและ
พฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทาลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนัก
รู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
๕. ครูผู้สอนปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน นาศีลธรรมและหลักธรรมทางศาสนามา
พัฒนาภายในจิตใจผู้เรียนเพื่อลดความต้องการในการบริโภคที่เกินความจาเป็นและไม่เบียดเบียนความสมดุลของระบบ
นิเวศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลการประเมิน
๑
ร้อยละของผู้เรียนที่มีมาตรฐานสากล (เป็นเลิศ
วิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา ล้าหน้า
๘๐
๕๔.๘๙
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
๒
ร้อยละของผู้เรียนระดับ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ มี
๘๐
๙๕.๑๑
ผลการสอบระดับชาติสูงกว่าค่า T–Score ๔๐
๓
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย น ได้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต าม
๙๑
๑๐๐
ความถนัดของตนเอง
๔
ร้อยละของผู้เรียนที่มีการพัฒนาความโดดเด่น
๘๐
๖๐.๐๐
เฉพาะตามจุดเน้นของโรงเรียน
๕
ครูผู้สอนมีการจัดทาบทเรียนe – Learning
ดาเนินการ
ดาเนินการ
และแบบทดสอบ Online
๖
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามความถนัด ความสนใจและตามอัจฉริยภาพ
๙๐
๖๑.๕๓
ของตน(การเรียนรู้แบบ BBL)
สรุปภาพรวม
๗๘.๕๘

ระดับคุณภาพ

แปลผล

(๕๔.๘๙)
๑ = ปรับปรุง

ไม่บรรลุ

(๙๕.๑๑)
๕ = ดีเยี่ยม
(๑๐๐)
๕ = ดีเยี่ยม
(๖๐.๐๐)
๒ = พอใช้
(๑๐๐)
๕ = ดีเยี่ยม

บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

(๖๑.๕๓)
๒ = พอใช้

ไม่บรรลุ

๔ = ดีมาก

บรรลุ

แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
๑. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทาโครงงานที่เสนอแนวคิด เพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับ
ผู้เรียนนานาชาติ
๒. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ
๓. ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและการสอน งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ร่วมกันพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร
๓๑

๔. ครูผู้สอนควรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบ
ออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ให้มากขึ้น
๕. ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพั ฒนาตามถนัด
หรือ สนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลการประเมิน
๑ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของ
TQA (Thailand Quality Award)หรือ TQC
๖๐
๙๔.๒๘
(Thailand Quality Class)
๒ โรงเรียนบริหารจัดการด้วยหลัก
๗๐
๙๘.๐๐
ธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ
๓ ร้อยละของบุคลากรของโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
๔๐
๓๘.๒๔
ในการสื่อสาร (English Medium)
สรุปภาพรวม
๗๖.๘๔

ระดับคุณภาพ

แปลผล

(๙๔.๒๘)
๕ = ดีเยี่ยม

บรรลุ

(๙๘.๐๐)
๕ = ดีเยี่ยม
(๓๘.๒๔)
๑ = ปรับปรุง
๔ = ดีมาก

บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
๑. ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและการสอน งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน งานทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันพัฒนา/
ส่งเสริม/ เปิดโอกาส ครู บุคลากรให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
๒. ส่งโรงเรียนเข้าร่วมประประเมิน TQA (Thailand Quality Award)หรือ TQC (Thailand Quality Class)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลการประเมิน
๑ ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี
๙๐
๙๕.๓๙
ประสิทธิภาพ
๒ ร้อยละของครู และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐาน
๘๗
๙๕.๘๕
วิชาชีพของคุรุสภา
๓ โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเป็ น
สานักบริหาร
ระบบและมีประสิทธิภาพตามคู่มือการบริหารงาน
มูลนิธิฯ ยังไม่ได้
ของโรงเรียนและของมูลนิธิ ฯ
จัดทาคู่มือการ
ดาเนินการ
บริหารงาน
โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ
๔ จานวนครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่ลาออกต่อปี
การศึกษาลดลง
๔
๑
สรุปภาพรวม

๓๒

๙๖.๙๒

ระดับคุณภาพ

แปลผล

(๙๕.๓๙)
๕ = ดีเยี่ยม

บรรลุ

(๙๕.๘๕)
๕ = ดีเยี่ยม

บรรลุ

-

-

(๙๙.๕๔)
ที่ไม่ลาออก
๕ = ดีเยี่ยม
๕ = ดีเยี่ยม

บรรลุ
บรรลุ

แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
๑. งานทรัพยากรมนุษย์ควรปรับเปลีย่ นการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์
๒. งานทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับทุกฝ่ายพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครอง สมาคมผูป้ กครอง สมาคมศิษย์
เก่าในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในเงินเดือน / สวัสดิการแก่บุคลากร
๓. งานทรัพยากรมนุษย์ควรนาผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิฯ และระดับชาติไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูผสู้ อน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
แปลผล
๑ จานวนองค์ความรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี และ
(๙๕.๐๐)
๔
๔
บรรลุ
อื่น ๆที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่าย
๕ = ดีเยี่ยม
๒ ร้อยละของบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู้
(๑๗.๐๕)
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้หรือ
๖๐
๑๗.๐๕
ไม่บรรลุ
๑ = ปรับปรุง
นวัตกรรม ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
สรุปภาพรวม
๕๖.๐๒
๑ = ปรับปรุง
ไม่บรรลุ
แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
๑. ทุกฝ่ายส่งเสริมให้บุคลากรนาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลพัฒนาให้เกิดเป็นความรู้ใหม่โดยการสร้างแนวคิด ทฤษฎีใหม่
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับความรู้เดิมมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการทางานและเผยแพร่ผลงาน/ความรู้ที่ได้จาก
การพัฒนา
๒. ทุกฝ่ายเปิดโอกาสให้บุคลากรมี อิสระในการเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า ต่อการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียน
๓. ทุกฝ่ายส่งเสริมให้บุคลากรนาความรู้จากภายในตัวบุคคล ความรู้จากฐานข้อมูลของโรงเรียนและความรู้จากภายนอก
โรงเรียน มาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่โดยเฉพาะแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อเป็นการ
ต่อยอดความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและ
อื่นๆ ที่ ได้รับจากการพัฒนา
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล
๑
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการ
(๙๙.๒๐)
สร้ างองค์ ค วามรู้ ถ่ า ยทอด แลกเปลี่ย น และ
๙๐
๙๙.๒๐
บรรลุ
๕ = ดีเยี่ยม
เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรม
๒
ร้อยละของบุคลากรที่มีการสร้างองค์ความรู้หรือ
(๙๓.๘๙)
๗๕
๙๓.๘๙
บรรลุ
นวัตกรรม
๕ = ดีเยี่ยม
๓
จ านวนองค์ ค วามรู้ หรื อ นวั ต กรรมที่ มี ก าร
(๙๕.๐๐)
๒
๘
บรรลุ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่
๕ = ดีเยี่ยม
สรุปภาพรวม
๙๖.๐๓
๕ = ดีเยี่ยม
บรรลุ

๓๓

แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
๑. ทุกฝ่ายส่งเสริม/เปิดโอกาสให้บุคลากรเผยแพร่ แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ผ่านวิธีต่างๆ ระหว่างบุคลากรภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เพื่อนามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน
๒. ทุกฝ่ายส่งเสริม/เปิดโอกาสให้บุคลากรเผยแพร่ความรู้ของโรงเรียนโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตในรูปแบบ
ของเอกสาร Webpage, Web board, Web block และรูปแบบอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร
๓. ทุกฝ่ายประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตอนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (๕ คะแนน)
จานวนนักเรียน

ตัวบ่งชี้
๑.๑ ผูเ้ รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
(.๕ คะแนน)
๑.๒ ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน (.๕ คะแนน)
๑.๓ ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบตั ิเหตุ และปัญหา
ทางเพศ (๑ คะแนน)
๑.๔ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม (๑ คะแนน)
๑.๕ ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (๑ คะแนน)

เต็ม

ผ่าน

คิดเป็น
ร้อยละ

๒,๘๕๔

๒.๖๗

๙๑.๓๓

.๔๕

ดีเยี่ยม

๒,๘๕๔

๒.๓๗๖

๘๓.๒๕

.๔๑

ดีมาก

๒,๘๕๔

๒,๖๕๔

๙๓.

๑

ดีเยี่ยม

๒,๘๕๔

๒,๖๕๔

๙๓.

๑

ดีเยี่ยม

๒,๘๕๔

๒,๖๕๔

๙๓.

๑

ดีเยี่ยม

๒,๗๑๑

๙๕.

๑

ดีเยี่ยม

๙๑.๔๓

๔.๘๖

ดีเยี่ยม

๑.๖ ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
๒,๘๕๔
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ (๑ คะแนน)
ผลรวมคะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
โรงเรียนมีการกาหนดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖ – ๒๕๖๔ เป้าหมายที่ ๑ โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้บรรลุ
ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนว มง
ฟอร์ต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล สู่แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖ ดังนี้ งานระเบียบวินัย
จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในระดับมัธยมศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง งานสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันสตรีสากล งานอนามัยเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน ดาเนินกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ส่งเสริมเด็กที่มีภาวะอ้วนได้ใช้เวลาว่างในการออกกาลังกาย มุ่งสู่สุขภาพดี เพื่อให้มี
ดัชนีมวลกายลดลง มีรอบเอวลดลง งานกีฬาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑาสีเข็มแดงเกมส์ งานชุมนุมจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้และการจัดแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม Blue & White Night “ ๖ ปี ราตรี น้าเงิน –
ขาว กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ งานลูกเสือ-เนตรนารี จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรม
ค่ายผู้บาเพ็ญประโยชน์
๓๔

ผลการพัฒนา. (Achievement) และ รางวัลที่ได้รับ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ออกกาลังกายสม่าเสมอ มีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะน่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนา
ฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิ ตประจาวัน สามารถสร้า งผลงานจากการเข้าร่วมกิ จกรรมด้านศิล ปะ ดนตรี /นาฏ ศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย จนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทรุ่นคาเด็ท ไม่เกิน ๒๙ กก. หญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
รอบคัดเลือก ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๔ “แม่ระมิงค์เกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่
๒. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง อายุ ๑๓ -๑๔ ปี รุ่น A น้าหนักไม่เกิน ๓๓
กก. การแข่งขันกีฬา SPORT HERO ภาค ๕
๓. รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทองแดง ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JUNO-KATA ในการแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ”ขุนด่านเกมส์” ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ จ.นครนายก
๔. ทีม Futsal Academy ทีม A ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ทีม B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ช ธรรมนูญ พรมเจียม
นักเรียนชั้น ป.๔/๗ ได้รบั รางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล บ้านสามัคคีคัพ "ต้านยาเสพติด" ครั้งที่ ๑
๕. วงโยธวาทิต โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ได้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทย เดินทางเข้าร่วมการแสดง Chiayi City
International Band Festival ๒๑๗ ณ เมืองไทเปและเมืองเจียอี้ ประเทศไต้หวัน
๖. นักบาสเกตบอล รุ่น ๑๓ ปีชาย และรุ่น ๑๕ ปีชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ครั้งที่
๕นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง รุ่น ๑๔ ปีชาย ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล
สพฐ. OBEC MONO CHAMPTION CUP ๒๑๗ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์
๗. นางสาววิรมณ คิดอ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภท
นักกีฬายิงปืนยอดเยี่ยม พร้อมโล่ เสื้อสมาคมฯ ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลาปาง และการกีฬาแห่งประเทศไทย ใน
โครงการจัดกิจกรรม ”วันกีฬาแห่งชาติ”
๘. นักกีฬายูโด ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๔ "แม่ระมิงค์เกมส์" ณ ห้างเซ็นทรัลกาด
สวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรางวัลที่ได้รบั ดังนี้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ บุคคลชายรุ่นน้าหนัก ๖๖ –
๗๓ กก.รุ่นน้าหนักมากกว่า ๙ กก. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นน้าหนัก ๔๕ – ๔๘ กก. รุ่น
น้าหนัก ๔๘ – ๕๒ กก. รุ่นน้าหนัก ๕๒ - ๕๗ กก. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง Ju No Kata
๑๕ ท่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย รุ่นน้าหนัก ๕ กก. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้าหนัก ๕๕ – ๖ กก. รุ่นน้าหนัก ๗๓ – ๘๑ กก. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้าหนัก ๔๒ – ๔๕ กก.
๙. ทีม ACL St.Station Crew นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ที่ได้รบั รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการประกวด SG
MUSIC FESTIVAL ๒๑๗ ในงานสัปดาห์ดนตรีโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
๑๐. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปีชาย น้าหนัก ๒๗+ กก. Class C และถ้วยรางวัลนักกีฬาดุเดือด การแข่งขันเทควัน
โดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อบจ. อุตรดิตถ์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพ
ครั้งที่ ๕
๑๑. นางสาววิรมณ คิดอ่าน นักกีฬายิงปืนเยาวชนทีมชาติไทย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน การแข่งประเภท
ปืนสั้นสตรี ๒๕ เมตร ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๒๑ ปี
๑๒. นักกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ๑๔ ปีชาย โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ แชมป์ภาคเหนือตอนบน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สู่แผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๖ ที่พัฒนาผู้เรียนให้มรี ่างกายที่แข็งแรง รักการออก
กาลังกาย
๒. ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอย่างเหมาะสม
๓๕

๓. ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นอย่างดี
ข้อจากัดในการดาเนินงาน
๑. ผู้เรียนบางส่วนยังไม่เห็นความสาคัญของการออกกาลังกายเท่าทีค่ วร
๒. ผู้เรียนบางส่วนติดเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือ
ข้อเสนอแนะ
ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับครูประจาชั้นควรสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับความสาคัญของการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๑ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (๕ คะแนน)
จานวนนักเรียน

ตัวบ่งชี้

เต็ม
๒,๘๔๕
๒,๘๔๕
๒,๘๔๕
๒,๘๔๕

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ( ๒ คะแนน)
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ( ๑ คะแนน)
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ( ๑ คะแนน)
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (๑ คะแนน)
๒.๕ พัฒนาค่านิยมตามแนววิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต และการมีส่วนร่วมในการกระทาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม
๒,๘๔๕
(BSG)
ผลรวมคะแนน

ผ่าน
๒,๕๔๓
๒,๖๒๙
๒,๗๓๘
๒,๕๖๔

คิดเป็น
ร้อยละ

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๘๙.๓๘
๙๒.๔๑
๙๖.๒๕
๙.๑๑

๑.๗๔
.๙๒
.๙๖
.๙

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒,๖๑๗

๙๒.

-

ดีเยี่ยม

๙๒.๔

๔.๕๒

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา.(Awareness + Attempt)
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานวัดผลและประเมินผล ได้จัดทาคู่มือ “การนาแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สู่การปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลาปางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑” รูปแบบการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉพาะข้อที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัดใน
กลุ่มสาระนั้น ๆ ที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบ เพื่อบูรณาการและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในข้อ นั้น ๆ โดยได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผล
ได้แก่ ผู้เรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้เรียนซื่อสัตย์สุจริต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ผู้เรียนมีวินัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ผู้เรียนรักความเป็นไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดาเนินงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นดังนี้ กิจกรรม Homeroom กิจกรรมธนาคารความดี
กิจกรรมคนดีศรีอัสสัมชัญ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมด้านวิชาการ กิจกรรม ACL รักษ์โลก รักษ์ชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรม รด.จิตอาสา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้มีพระคุณดังนี้ กิจกรรม
Homeroom กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม
วันอัสสัมชัญ กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทางาน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ ม
ฝ่ายวิชาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีมารยาทในการอยู่ร่วมกัน และยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ และ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ จัดกิจกรรมส่งเสริม
๓๖

สนับสนุนเพิ่มเติม เช่น กิจกรรม Happy Family Farm กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรูปแบบเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือน
กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก กิจกรรมแปรรูปทางการเกษตร กิจกรรมการเพาะเลีย้ งเชื้อจุลินทรีย์ (EM) นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนักเรียนได้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพิ่มเติมผ่านกิจกรรม ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมประหยัดน้าประหยัดไฟ กิจกรรม
ตาวิเศษ กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น
งานอภิบาล จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ กิจกรรมค่ายอาสา
กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสังคมศึกษาจัดกิจกรรม
การให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษย์ชน
ผลการพัฒนา (Achievement) และ รางวัลที่ได้รับ ถ้ามี
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัรพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๘ ประการได้แก่ มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ เป็นที่แสดงออกถึงความมีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น มีความกตัญญูตกเวทีต่อผู้ที่มีประคุณ ประพฤติตนเป็น
ผู้เ รี ย นที่ดี มี ค วามสุ ภ าพอ่อ นน้ อ ม รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ผู้ อื่ น ดู แ ลรั กษาสถานที่ ของใช้ ข องตนเองและส่ ว นรวม ร่ วมอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ประพฤติตนตามค่านิยมตามแนววิถีจิตนักบุญหลุยส์ คือมีความยุติธรรม เคารพสิทธิผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดี
รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลบุตรต้นแบบแห่งปี ๒๕๖ สาขา"ลูกกตัญญูดีเด่น" ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุตรที่ดีของมารดา และเป็น
คนดีของสังคมอันสมควรแก่การยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี ๒๕๖
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผเู้ รียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
๒. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอย่างเพียงพอ
.
๓. ครูผส
ู้ อนทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณลักษณะตามหลักสูตรให้เกิดกับผูเ้ รียน
.
ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกณฑ์การประเมิน และเพิ่มเติมคุณลักษณะอัน
เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน เช่น “มีวินัย” “ใฝ่เรียนรู้” เพื่อให้ครูทกุ คนได้ร่วมกันคิด นาเสนอแนวทางการส่งเสริมทั้งในและนอก
ห้องเรียนและจัดทาเกณฑ์การประเมินร่วมกันเพื่อนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๒ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (๕ คะแนน)
จานวนนักเรียน

ตัวบ่งชี้
๓.๑ มีนสิ ัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว ( ๒ คะแนน)
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรูเ้ พิ่มเติม ( ๑ คะแนน)
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน ( ๑ คะแนน)
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน ( ๑ คะแนน)
๓.๕ ใฝ่รู้ แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน (BSG)
๓.๖ มีวิ จารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่า งฉัน ท์มิต ร
(BSG)
ผลรวมคะแนน
วิธีการพัฒนา(Awareness + Attempt)
๓๗

เต็ม

ผ่าน

คิดเป็น
ร้อยละ

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๒,๘๔๕

๒,๖๗๕

๙๔.๔

๑.๘๘

ดีเยี่ยม

๒,๘๔๕

๒,๕๗

๙.๓๓

.๙

ดีเยี่ยม

๒,๘๔๕

๒,๕๙๘

๙๑.๓๓

.๙๑

ดีเยี่ยม

๒,๘๔๕

๒,๗๑

๙๕.๒๕

.๙๕

ดีเยี่ยม

๒,๘๔๕

๒,๕๖๑

๙.

-

ดีเยี่ยม

๒,๘๔๕

๒,๖๔๖

๙๓.

-

ดีเยี่ยม

๙๒.๗๔

๔.๖๔

ดีเยี่ยม

โรงเรียนได้วางแผนพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โดยดูได้จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน ปี ๒๕๖ – ๒๕๖๔ สู่แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖ โดยแผนงานห้องสมุดฝ่าย
วิชาการจัดกิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน แผนงานกลุ่มสาระ
ภาษาไทย จัดกิจกรรมทีปฏิบัติทุกวันจันทร์ คือการอ่านหนังสือ Drop everything and read แผนงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
(คอมพิวเตอร์) จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทย์และโครงงานคอมพิวเตอร์ แผนงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความสิทธิมนุษยชนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และแผนการเรียนรู้ของครูผู้สอน การจัดแสดงผลงาน
ของนักเรียนในวันวิชาการ การจัดแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนทุกระดับชั้นและแผนธุรกิจของนักเรียน ม.๕ กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.๑- ป.๖
ผลการพัฒนา (Achievement) และ รางวัลที่ได้รับ ถ้ามี
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ บทความ มีความตั้งใจ มีกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดตามความ
ถนัด ความสนใจ มีผลงานจากการค้นหาความรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่านหนังสือ บทความได้อย่าง
ถูก ต้ อ ง อ่ า นได้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว สามารถจั บ ประเด็ น การอ่ า นได้ สามารถสั งเกตสิ่ งต่ า ง ๆ รอบตั ว แล้ ว สรุ ป เป็ น ความรู้ ไ ด้
จับประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ฟัง เขียนและ พูดคุย แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ ตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้กันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
และมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร สืบค้น เรียนรู้และนาเสนอผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้
มีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลพอสังเขป ดังนี้
๑. ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโปรแกรม Paint ป.๑ - ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor (ระดับชั้น ป.๔ – ๖) และ (ระดับชั้น ม.๑ - ๓ ) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor (ระดับชั้น ม.๔ – ๖ ) จากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานวันวิชาการ โรงเรียน
มัธยมวิทยา
๒. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินจากการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ณ ศูนย์การค้า
The Hub เชียร์ รังสิต เขตรังสิต อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ โปรแกรม Microsoft Word ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบ
สื่อ ของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๓ ) การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฎลาปาง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
โรงเรียนมีความพร้อมในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและบุคลากร
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้มีห้องสมุด หรือห้องสมุดเคลื่อนที่ในทุกอาคารเรียน เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๓ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม

๓๘

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ( ๕ คะแนน)
จานวนนักเรียน
คิดเป็น คะแนน
ระดับ
ตัวบ่งชี้
ร้อยละ
ที่ได้
คุณภาพ
เต็ม
ผ่าน
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง ( ๒ คะแนน)
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
( ๑ คะแนน)
๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ
( ๑ คะแนน)
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
( ๑ คะแนน)
๔.๕ รู้ ทั น ฉลาดเลือ ก และสามารถประยุ กต์ ใช้ สื่ อและสาร รวมทั้ ง
เทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม (BSG)
ผลรวมคะแนน

๒,๘๔๕

๒.๖๓๒

๙๒.๕

๑.๘๑

ดีเยี่ยม

๒,๘๔๕

๒.๕๖๑

๙.

.๙

ดีเยี่ยม

๒,๘๔๕

๒.๕๖๑

๙.

.๙

ดีเยี่ยม

๒,๘๔๕

๒.๖๖

๙๓.๕

.๙๔

ดีเยี่ยม

๒,๘๔๕

๒.๕๓๒

๘๙.

-

ดีมาก

๙๑.๕

๔.๕๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
โรงเรียนได้วางแผนพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล โดย งานห้องสมุด งานกิจกรรมชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ได้พัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ โดย
เน้นการเรียนรู้ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานอาชีพ และโครงงานคอมพิ วเตอร์ในระดับ ม.๕ ในภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนได้จัด
งานวันวิชาการ เพื่อให้นักเรียนนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานอาชีพ และ ผลงาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้มีการ
จัดแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม และแผนงานธรุกิจ เพื่อให้นักเรียนสามารถทางานเป็นกลุ่ม ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังมีความคิด
ริเริ่ม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
ผลการพัฒนา (Achievement) และ รางวัลที่ได้รับ
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และคิดได้ตลอดแนว มีการจัดระเบียบความคิด ใช้เหตุผลในการอ้างอิง
แนวคิด สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง นาเสนอวืธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ จนได้รับรางวัลต่าง ๆ พอสังเขป ดังนี้
๑. รางวัลเหรียญทองรุ่นอายุไม่ถึง ๘ ปี และรางวัลถ้วยชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันประเภท ทีม Group A ในการสอบแข่งขัน
มาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗
๒. ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๕ ของประเทศ รายการหุ่นยนต์
ระดับกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ การแข่งขันหุ่นยนต์ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ รางวัลระดับ
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๓. รางวัลจากผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานวันวิชาการ โรงเรียนมัธยมวิทยา ได้แก่ รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน
โปรแกรม Paint ป.๑ - ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ระดับชั้น
ป.๔-๖)
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ระดับชั้น ม.๑-๓) รางวัล ชนะเลิศการ
แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ระดับชั้น ม.๔-๖)
๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดคาขวัญวันแม่แห่งชาติระดับประเทศประจาปี ๒๕๖ "ทอสายใย
ดวงใจแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖
๓๙

๖. งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๒๕๖ ได้แก่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการตอบปัญหา
ทางบริหารธุรกิจ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดออกแบบชุดแฟชันรีไซเคิล ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นเลียนแบบธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. โรงเรียนมีการวางแผนส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ
๒. ผู้เรียนและครอบครัวมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ
ข้อจากัดในการดาเนินงาน
นักเรียนบางคนไม่มีความพร้อมหรือไม่สนใจการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอผลงาน
ข้อเสนอแนะ
ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงความคิดเห็นและรู้จักการคิดแก้ไขปัญหา จนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๔ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๕

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ( ๕ คะแนน)
จานวนการสอบ(คน)

ตัวบ่งชี้
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
(๑ คะแนน)
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
(๑ คะแนน)
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ (๒ คะแนน)
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
(๑ คะแนน)
๕.๕ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ (BSG)
ผลรวมคะแนน

คิดเป็น

คะแนน

เต็ม

ผ่าน

ร้อยละ

ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๒,๘๕๔

๑,๗๔๖

๖๑.๑๘

๐.๖๑

ดี

๒,๘๕๔

๒.๓๔๙

๘๒.๓๒

๐.๘๒

ดีมาก

๒,๘๕๔

๒.๘๑๑

๙๘.๕

๑.๙๗

ดีเยี่ยม

๒,๘๕๗

๒.๗๑๔

๙๕.๑๑

๐.๙๕

ดีเยี่ยม

๒,๘๕๗

๒.๗๓๑

๙๕.๖๙

๐.๙๕

ดีเยี่ยม

๔.๓๕

ดีมาก

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
โรงเรียนได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖ - ๒๕๖๔ กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ชุมชนแห่งการเรียนรู้
จัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตที่มีมาตรฐานสากล ” มีการกาหนดเป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ ๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘. ที่มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐานสากล ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ ๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘ ที่มีมาตรฐานสากล ( เป็นเลิศทางด้านวิชาการ สื่อสาร ได้
อย่างน้อย ๒ ภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์) ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ ๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘ ในระดับชั้นป.๖
ม.๓ และ ม.๖ มีผลการสอบระดับชาติสงู กว่าค่า T-Score ๔ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดการศึกษาโดยเน้นการสอนวิชาภาษาจีน
และโครงการพิเศษ ( CEP และ Gifted) ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านภาษาจีนอย่างเหมาะสม ให้ความสาคัญกับสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และบูรณาการ สาระการเรียนรู้อื่น ๆ จัดให้มีการประเมินผู้เรียน
ก่อนการสอน เพื่อคัดกรองนักเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของ
ผู้เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ มีการวัดประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อ
๔๐

ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนมีการดาเนินการวัดผลและประเมินผลหลังสอน มีการจัดสอนเสริมห ลังเลิกเรียนวันจันทร์ วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ มีการนิเทศ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการสอนแก่ครูอย่ างต่อเนื่อง จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
ผลการพัฒนา (Achievement)
จากรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับโรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ผู้เรียนร้อย
ละ ๖๑.๑๘ ของทุกชั้นปีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด ด้านสมรรถนะ
ของผู้เรียนร้อยละ ๘๒.๓๒ ของทุกชั้นปีผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับดีเยี่ยมขึ้นไป สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด ด้าน
ความสามารถในการอ่านคิด วิเคราะห์ เขียนของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนกาหนด ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๕ มีผลทดสอบและ
ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป และมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๑.๕ จากสรุปผลคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนชั้น ป.๖, ม. ๓, ม. ๖ โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘.
มีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงกว่า ค่า T-Score ๔ ร้อยละ ๙๕.๑๑ สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด และผู้เรียนร้อยละ
๙๕.๖๙ มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
๒. แนวทางการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู
ข้อจากัดในการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนของผู้เรียน
๒. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
๑. ฝ่ายวิชาการร่วมกับครูผู้สอนควรวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
๒. ครูผู้สอนควรใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินที่หลากหลาย ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๕ มีคุณภาพระดับ ดีมาก
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
( ๕ คะแนน)
จานวนนักเรียน
คิดเป็น คะแนน
ตัวบ่งชี้
ร้อยละ
ที่ได้
เต็ม
ผ่าน
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ( ๒ คะแนน)

๒,๘๔๕
๒,๘๔๕
๒,๘๔๕

๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ( ๑ คะแนน)

๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ( ๑ คะแนน)
๖.๔ มีความรูส้ ึกที่ดตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
๒,๘๔๕
ตนเองสนใจ ( ๑ คะแนน)
๖.๕ สามารถเชื่อมประสานการทางานร่วมกันของบุคคลและ/หรือ
๒,๘๔๕
หน่วยงานต่าง ๆ จนบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ (BSG)
ผลรวมคะแนน

๔๑

ระดับ
คุณภาพ

๒,๖๑๗
๒,๖๔๖
๒,๖๔๖

๙๒.๐๐
๙๓.๐๐
๙๓.๐๐

๑.๘๔
๐.๙๓
๐.๙๓

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒,๖๑๗

๙๒.๐๐

๐.๙๒

ดีเยี่ยม

๒,๖๑๗

๙๒.๐๐

-

ดีเยี่ยม

๙๒.๕๐

๔.๖๒

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ โดยแผนงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรูด้ ้วยโครงงาน แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัด
กิจกรรม Morning Program แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดาเนินโครงการ Happy Family Farm
บันทึกการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ป.๑ - ม. ๖ งานกีฬาจัดกิจกรรมการแข่งขันเข็มแดงเกมส์ แผนการจัดการเรียนรู้ ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานแนะแนว มีการประเมิน SDQ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ กิจกรรมให้
คาปรึกษา
ผลการพัฒนา (Achievement)
ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทางาน ดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด ตรวจสอบ ทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขการทางาน ให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด ทางานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้น

ตั้งใจ พากเพียร ยอมรับในคาวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มุ่งมั่นพัฒนางานของตนเองอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ มีความรู้สึกชื่นชมและภาคภูมิใจต่อผลสาเร็จของผลงานตนเอง มีส่วนร่วมในการวางแผนการทางานกับหมู่คณะโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการทางานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสาเร็จ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต บอกแหล่งข้อมูล
แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจและสามารถแนะนา ชักชวน อาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และ
คุณค่าได้
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. โรงเรียนมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทางาน
๒. ครูสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางานที่ถูกต้อง
๓. ผู้เรียนมีความพร้อมในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ข้อจากัดในการดาเนินงาน
๑. จานวนงานที่มอบหมายให้กับผู้เรียนมีมากเกินไป
๒. การมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ข้อเสนอแนะ
๑. การมอบหมายงานแต่ละวิชาควรเหมาะสมกับความเวลา ความสามารถของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย
๒. ควรมีการบูรณาการการมอบหมายงานในแต่ละวิชา
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๖ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๖ (BSG) อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คือ “ยึดมั่นสัจธรรม มีความ
วิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคม” ( ๑ คะแนน)
จานวนนักเรียน
คิดเป็น คะแนน ระดับ
ตัวบ่งชี้
ร้อยละ
ที่ได้ คุณภาพ
เต็ม
ผ่าน
๖.๑ ยึดมั่นสัจธรรม ( ๑ คะแนน)

๒,๘๔๕
๒,๘๔๕
๒,๘๔๕

๖.๒ มีความวิริยะ อุตสาหะ ( ๑ คะแนน)

๖.๓ รับผิดชอบต่อสังคม ( ๑ คะแนน)
ผลรวมคะแนน

๒,๖๑๗
๒,๖๕๗
๒,๖๕๗

๙๒.๐๐
๙๓.๐๐
๙๓.๐๐
๙๒.๖๖

๐.๙๒
๐.๙๓
๐.๙๓
๒.๗๘

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ โดยงานอภิบาล
ดาเนินโครงการต้นกล้าคุณธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปันน้าใจสร้าง
รอยยิ้ม กิจกรรมเยี่ยมเด็กรอโอกาส กิจกรรมมอบน้าใจไออุ่นสู้ภัยหนาว แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม
๔๒

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่า งประเทศ จัดกิจกรรม Morning Program
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ กษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน งานสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
งานสายชั้นจัดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัมชัญ กิจกรรมส่งเสริมมรรยาทและวัฒนธรรมไทย โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต โครงการ
ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม งานลูกเสือ -เนตรนารีจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัด
กิจกรรมจิตอาสา
ผลการพัฒนา (Achievement)
ผู้เรียนพัฒนาตนเองครบทั้ง ๕ มิติ ได้แก่ ด้านสังคม ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณ โดยการแสวงหา เข้าถึงและ
ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ เป็นที่น่าพักพิงใกล้ชิด เป็นบุคคลที่มมี ีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ผู้อื่น/สังคม ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน เช่น ค้นคว้าหาความรู้/มีชิ้นงาน/มีผลงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด อาทิ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานอาชีพ เข้า
ร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมเล่น/เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา ซ้อมเชียร์ ค่ายลูกเสือ ทางานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมายโดยไม่ละทิ้งกลางคันทางานร่วมกันเป็นทีมได้จนสาเร็จตามที่กาหนด กล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการทางาน ไม่
หลีกเลี่ยงการทางาน /กิจกรรมที่ยาก โดยอยู่ร่วมจนครบ/สาเร็ จตามที่กาหนด เข้าใจและมีความตระหนักในการรับผิดชอบการ
กระทาของตนเองที่มีผลต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่นทั้งในระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม/องค์กร ตามแนวทางที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรม ได้แก่ ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัวต่อเพื่อน ต่อโรงเรียน ต่อบุคคลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เช่น ไม่โกง /
ไม่ฉ้อฉล/ไม่เบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของตน มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือการกระทาใดๆ ที่สร้างสรรค์ต่อ
สิ่งแวดล้อม รู้คุณค่า ของพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ลด นากลับมาใช้ใหม่และหมุนเวียนการใช้วัสดุต่างๆ ที่ใช้กันในระบบ
บริโภค รู้จักเลือกใช้พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังและมีประสิทธิผล รู้จักสิทธิ เสรีภาพให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อื่น ชุมชนและสังคมกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เพื่อรักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเองและส่วนรวม
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. โรงเรียนมีการกาหนดเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน “ยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม”
๒. ครูสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลทั้งครบ มีความวิริยะ อุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคม
๓. ผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง และสังคม
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๖ (BSG) มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม

๔๓

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ( ๑๐ คะแนน)
จานวนครู
คิดเป็น
ตัวบ่งชี้
ร้อยละ
เต็ม
ผ่าน
๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( ๑ คะแนน)
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ( ๑ คะแนน)
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา( ๒ คะแนน)
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู้(๑คะแนน)
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย( ๑ คะแนน)
๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค( ๑ คะแนน)
๗.๗ ครู มี ก ารศึ ก ษา วิ จัย และพั ฒ นาการจัด การเรี ย นรู้ ใ นวิชาที่ ต น
รับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการสอน( ๑ คะแนน)
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา ( ๑ คะแนน)
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ( ๑ คะแนน)
๗.๑๐ ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่สาเร็จประโยชน์
สูงสุด (BSG)
๗.๑๑ ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดีปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG)
๗.๑๒ ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (BSG)
ผลรวมคะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๒๑๗

๒๐๖

๙๔.๙๑

๐.๙๑

ดีเยี่ยม

๒๑๗

๒๐๓

๙๓.๓๖

๐.๙๓

ดีเยี่ยม

๒๑๗

๒๐๔

๙๓.๙๕

๑.๘๗

ดีเยี่ยม

๒๑๗

๒๐๐

๙๑.๙๔

๐.๙๑

ดีเยี่ยม

๒๑๗

๒๐๒

๙๓.๑๗

๐.๙๓

ดีเยี่ยม

๒๑๗

๒๐๗

๙๕.๕๒

๐.๙๕

ดีเยี่ยม

๒๑๗

๑๙๔

๘๙.๕๕

๐.๘๙

ดีมาก

๒๑๗

๒๑๑

๙๗.๐๑

๐.๙๘

ดีเยี่ยม

๒๑๗

๒๐๗

๙๕.๕๒

๐.๙๕

ดีเยี่ยม

๒๑๗

๒๐๖

๙๕.๐๐

-

ดีเยี่ยม

๒๑๗

๒๐๖

๙๕.๐๐

-

ดีเยี่ยม

๒๑๗

๒๐๘

๙๖.๐๐
๙๓.๘๘

๙.๓๒

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานหลักสูตรและการสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดอบรม/สัมมนาให้ ครูมี ความรู้ความเข้าใจใน
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร มีการเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและหลักสูตร
ของสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้ ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้
ข้อมูลผู้เรียนวางแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ดาเนินการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่ผู้เรียน แก้ไขปัญหาผู้เรียน ส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน มี
การศึกษา ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการเป็น
สมาชิกที่ดี จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ
๔๔

ผลการพัฒนา (Achievement) และ รางวัลที่ได้รับ
ครูมีความขยัน เพียรพยายามในการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ศักยภาพมีความมุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่เกิดผลสาเร็จสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติ/นาหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด จนได้รับรางวัลต่าง ๆ พอสังเขป ดังนี้
๑. รางวัลผู้บริหารและครูดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชน จานวน ๗ คน
๒. รางวัลครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละนานปี ได้แก่ รางวัลแหวนทองคาหนัก ๑ บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณมอบ
แด่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่นาน ๒๕ ปี จานวน ๑๖ คน รางวัลแหวนทองคาหนักสองสลึงพร้อมใบประกาศเกียรติคุณมอบ
แด่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่นาท ๒๐ ปี จานวน ๑๓ คน รางวัลโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณมอบแด่ครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่นาท ๑๕ ปี จานวน ๑ คน
๓. รางวัลครูดีศรีสถาบัน จานวน ๓๑ คน
๔. รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน ได้แก่ รางวัลเข็มเพชรพร้อมโล่รางวัล จานวน ๑ คน รางวัลเข็มทอง จานวน ๒๒ คน
รางวัลเข็มเงิน จานวน ๑๐๗ คน รางวัลเข็มทองแดง จานวน ๔๘ คน
๕. รางวัลผู้บริหารเอกชนดีเด่น OPEC ADMINISTRATOR AWARD
๖. รางวัลครูเอกชนดีเด่น OPEC AWARD จานวน ๒ คน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒. โรงเรียนให้สวัสดิการและสร้างขวัญกาลังใจในการทางานให้กับครู
๓. ครูมีความทุม่ เท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตามศักยภาพ
ข้อจากัดในการดาเนินงาน
สวัสดิการที่ทางรัฐบาลให้กับครูโรงเรียนเอกชนไม่เท่าเทียมกับครูโรงเรียนของรัฐบาล
ข้อเสนอแนะ
รัฐบาลควรจัดสรรสวัสดิการให้กับครูโรงเรียนเอกชนเท่าเทียมกับครูโรงเรียนของรัฐบาล เช่น ค่ารักษาพยาบาล
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๗ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม

๔๕

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ( ๑๐ คะแนน)
ร้อยละ คะแนน ระดับ
ตัวบ่งชี้
ที่ได้
ที่ได้ คุณภาพ
๘.๑ ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนาผู้เรียน ( ๑ คะแนน)
๙๗.๐๐ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็น
๙๗.๐๐ ๑.๗๐ ดีมาก
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ( ๒ คะแนน)
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติ
๑๐๐ ๒.๐๐ ดีเยี่ยม
การ ( ๒ คะแนน)
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ ( ๒ คะแนน)
๙๗.๐๐ ๒.๐๐ ดีเยี่ยม
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ( ๑ คะแนน)
๘๒.๔๐ ๐.๘๒ ดีมาก
๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม ศักยภาพและ
๙๗.๐๐ ๒.๐๐ ดีเยี่ยม
เต็มเวลา ( ๒ คะแนน)
๘.๗ ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบัตติ น กฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต (BSG.) (BSG
๙๗.๐๐
ดีเยี่ยม
P.123 และ MEC P.9)
๘.๘ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามมี วิ ริ ย มุ่ ง มั่ น ให้ ภ าระหน้ า ที่ และความพยายามใด ๆ อั น เป็ น ผลต่ อ
๙๘.๐๐
ดีเยี่ยม
สถานศึกษาได้สาเร็จประโยชน์สูงสุด (BSG.)(BSG. ม.11.5 P.15)
๘.๙ ผูบ้ ริหาร ปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ด้วยการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของศาสนา
๙๘.๐๐
ดีเยี่ยม
ที่ตนนับถือ (BSG.)
๘.๑๐ ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา (BSG.) ( MEC P.12)
๙๘.๐๐
ดีเยี่ยม
๘.๑๑ ผู้บริหารนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักการประกัน
๙๕.๐๐
ดีเยี่ยม
คุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ (BSG.) (พรบ.กศ. หมวด ๖ มาตรา ๔๘)
ผลรวมคะแนน ๙๖.๐๓ ๙.๕๒ ดีเยี่ยม
วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
ผู้บริหารนาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาวางแผนการดาเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ข้อมูลจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. มาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย แนวการพัฒนาโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจาปี
กาหนด ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในอนาคตที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน กาหนดวิสัยทัศน์ไปสู่การ
ปฏิบัติ กาหนดเป้าหมายของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และนาเป้ าหมายไปจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับทุก ปี
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน มีนโยบายในการส่งเสริมโครงการที่พัฒนา
การศึกษาอันสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนนานวัตกรรมใหม่ๆ มาออกแบบการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดอบรมเชิง
วิชาการเป็น ระยะๆ เพื่ อพั ฒนาคุณภาพครู ปรับ การเรี ยนเปลี่ ยนการสอน ให้ครู เปลี่ ยนบทบาทในการจั ดการเรียนการสอน
ยกระดับ คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยการออกแบบรูปแบบการเรี ยนและกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในแต่ละฝ่ายมีผู้รับผิดชอบหน่วยงานภายใต้สายบังคับบัญชาและมีบทบาทหน้าที่ในการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการ นาผลการประเมิน / สรุปแผนงาน / โครงการที่ผ่ านมา ศึกษาพิจารณา
ประกอบการวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา กาหนดนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการสอดแทรก
เพิ่มเติมองค์ความรู้ / สาระการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ตามรายวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ในด้านการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ได้กาหนดทิศทางของการพัฒนางานบริหารวิชาการ การมอบหมายหน้าที่ใน
รูปแบบของคณะกรรมการดาเนินงาน กระจายบทบาทหน้าที่ไปสู่ผู้ปฏิบัติ เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณครูในกลุ่มสาระฯ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถ
๔๖

นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล กาหนดให้มีรูปแบบของการนิเทศ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและนักเรียน ทั้งการนิเทศติดตามภายในโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมายและเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก นาผลที่ได้มาวางแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ กาหนดนโยบายการใช้
งบประมาณให้คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน กาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมกับ
งานและตาแหน่ง จัด กิจกรรมนิเทศการสอน โครงการทัศนศึกษาประจาปี โครงการเสริมสร้างกาลังใจและสร้างขวัญบุคลากร
โครงการศึก ษาดูงานต่า งประเทศด้ านการศึกษาและโครงการกีฬ าภายในครู และบุคลากร พัฒนาระบบและเครือข่ ายข้ อมู ล
สารสนเทศ จาก website ของโรงเรียน www.acl.ac.th ระบบการสื่อสารภายในโรงเรียน (E – Office) สารวจความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป
ผลการพัฒนา (Achievement) และ รางวัลที่ได้รับ
ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันสู่การพัฒนาผู้เรียนในอนาคต มีความ
เป็นผู้นา ริเริ่มวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน บริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการ เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบั ติการประจาปี
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคล ด้านบริหารงาน
ทั่วไป นิเทศติดตามประเมินการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนดและนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงศักยภาพครู บุคลากร
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เอาใจใส่การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ แน่วแน่ ในอุดมการณ์การปฏิบัติงานตามวิถีจิต
ของนักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยยึดหลักสันติวิธี ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบในหน้าที่ รัก เมตตา เอื้ออาทร
ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้เรียน มีความวิริยะ อุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ตนนับถือ ยึดหลักธรรมภิ
บาลในการบริหารจัดการ นาระบบประกันคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐ และรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลผู้บริหารเอกชนดีเด่น
OPEC ADMINISTRATOR AWARD
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีวสิ ัยทัศน์ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. ครูและบุคลากรมีความพร้อมรับการกระจายอานาจ
๓. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๘ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึ กษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบั ติงานตามบทบาท หน้ าที่อ ย่างมี ประสิ ทธิภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล ( ๕ คะแนน)
ร้อยละ คะแนน
ระดับ
ตัวบ่งชี้
ที่ได้
ที่ได้
คุณภาพ
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด (๒ คะแนน)
๙๒.๘๕
๒
ดีเยี่ยม
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
๑๐๐
๑
ดีเยี่ยม
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย(๑ คะแนน)
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๘๔.๙๕
๒
ดีเยี่ยม
ผลรวมคะแนน ๙๒.๖๐
๕
ดีเยี่ยม

๔๗

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
ในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ได้กาหนดในหมวด ๔ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผูร้ ับ
ใบอนุญาตหรือผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่ผรู้ ับใบอนุญาตแต่งตั้ง ผู้จัดการ ผู้อานวยการ ผู้แทนครูในโรงเรียน ๑ คน
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๑ คน รวมกันแล้วไม่เกิน ๘ คน ผู้อานวยการโรงเรียน
เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือก จานวนทั้งสิ้น ๙ คน ต่อประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่ง
เป็นผู้รับใบอนุญาต เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการบริหารโรงเรียน มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ปี
และจะดารงตาแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันมิได้ ตามคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่ ๑๖/๒๕๕๙ คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนเป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา และกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อกากับและ
ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ
คณะกรรมาการบริหารโรงเรียนได้มีการประชุม
มีส่วนร่วมในการบริหาร
วางแผนในด้านวิชาการ ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชนและ ท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้การรับรองรายงานผลการประเมิน
ด้านงบประมาณจัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร
การเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของโรงเรียน
ด้านการบริหารงานบุคคลดาเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้อบังคับกาหนด ด้านการบริหารงานทั่วไป กาหนดนโยบาย แผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของแผน
ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ดาเนินการและกากับ
ติดตามและประเมินผลงานตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียน มีการสนับสนุนในด้านการระดมทุน มีการระดมทรัพยากร การ
จัดหาวิทยากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน
ผลการพัฒนา (Achievement)
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติ
หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิ ติบุคคล คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการกากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนดูแล กากับติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้ปกครอง ชุมชน และสมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๙ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม

๔๘

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ( ๑๐ คะแนน)
ร้อยละ คะแนน
ระดับ
ตัวบ่งชี้
ที่ได้
ที่ได้
คุณภาพ
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น (๒ คะแนน)

๘๔.๘๐

๑.๗

ดีมาก

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจ (๒ คะแนน)

๙๒.๐๐

๑.๗

ดีมาก

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่ ่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน (๑ คะแนน)

๙๐.๐๐

๑

ดีเยี่ยม

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจดั กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง (๑ คะแนน)
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ (๒ คะแนน)
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้ รียนทุกคน (๒ คะแนน)
ผลรวมคะแนน

๘๕.๐๐

๑

ดีเยี่ยม

๘๐.๐๐

๑.๕

ดีมาก

๘๐.๐๐
๘๕.๓๐

๑.๕
๘.๔๐

ดีมาก
ดีมาก

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
โรงเรียนได้มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ได้รับตวามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชน และตัวแทนศิษย์เก่า จานวนทั้งหมด ๙ ท่าน ลงนามเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทาโครงสร้าง
หลั ก สู ต ร มี อ งค์ ป ระกอบครบถ้ ว นสอดคล้ อ งหลั ก สู ต รแกนกลางฯ ตอบสนองเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ หรื อ จุ ด เน้ น ของโรงเรี ย น
กาหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น รายวิชาพื้นฐานได้ยึดตามหลักสูตรแกนกลาง ส่วนหลักสูตรเพิ่มเติม ได้ยึดหลักตาม
หลักสูตรของมูลนิธิฯ บูรณาการข้ามสาระวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา สาหรับการบูรณาการของ
ท้องถิ่นสอดแทรกในกิจกรรมบูรณาการของทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาทุกปีการศึกษาโดยมีการจัดอบรม การใช้หลักสูตร ใช้สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร ผลการวิจัยชั้นเรียนของครูหรือ
ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทาแบบสอบถามผู้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หลักสูตร ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้ง
ติดตามจากผลการเรียนของนักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้น ม.๓ และ ม.๖ เพื่อใช้ในการพิจารณาการจัดทาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
จัดรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายเพียงพอให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยมีโครงการเรียน Gifted ที่
เน้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ CEP ที่เน้นทางด้านภาษา ในระดับชั้น ม.๒ ได้มีแบ่งตามแผนการเรียน แยกเป็นสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายศิลป์ภาษา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ โดยจะเป็นรายวิชาที่
บังคับเลือก ซึ่งเป็นทางโรงเรียนจัดให้เรียนตามแผนการเรียน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้น
ของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นทางด้าน ภาษา มุ่งสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และเทคโนโลยี เน้นเรื่องการเรียน
การสอน ROBOT จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีสัดส่วนเวลาเรียน และจานวนกิจกรรมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร สารวจข้อมูล
ผู้เรียน วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมที่จัดส่งเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา
รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน สาหรับประถมศึกษา ปีที่ ๑ – ๓ เป็นกิจกรรมที่ครู
เลือกให้นักเรียนได้ปฏิบัติเหมือนกันทุกคน คือ กิจกรรมโยคะ สาหรับประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมชุมนุม/ชมรมต่าง ๆ มีหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีแบบสรุปประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมชุมนุม ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รักความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เช่น กิจกรรม
วันแม่ กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ ๑๐ กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ ๙
๔๙

โครงการบรรพชาสมเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือ กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ กิจกรรมวันวชิราวุธ กิจกรรมปิดกอง
ลูกเสือ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพล
อามาตย์เอก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมอบรมยุวชนรักษาดินแดน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันปิย
มหาราช กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร จัดกิจกรรมที่ทาประโยชน์เพื่อท้องถิ่นของตน เพื่อชุมชนหรือสังคมอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เช่น กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันสันติภาพ
สากล กิจกรรมวันสตรีสากล กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง กิจกรรม
สานสัมพันธ์น้องพี่ มีแผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระบุประเด็นจุดเน้น รูปแบบ ปฏิทินและ
คณะกรรมการนิเทศที่ชัดเจน มีการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ นิเทศแบบหน่วยงานภายนอก โดยอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง มีการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน มีแบบบันทึกการจัดกิจกรรมแนะแนว เช่น การศึกษา อาชีพ
ชีวิตและสังคม แบบประเมินความเครียดโดยกรมส่งเสริมสุขภาพจิต แบบประเมิน SDS เกี่ยวกับอาชีพ การจัดวางตัวนักเรียนเป็น
รายบุคคล การให้ทุนการศึกษา สรุปผลการวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ด้วยแบบวัด
บุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ของกรมการจัดหางาน สรุปผลการค้นหาแนวความสามารถพิเศษของนักเรี ยน ม.๒
ม.๓ และม.๖ ด้วยแบบประเมินความสามารถพิเศษ สรุปผลการประเมินนักเรียนชั้น ม.๕ ด้วยแบบประเมินรู้จักตนเอง โดย
Website Admission premium สรุปผลการทดสอบการค้นหาตัวเองของนักเรียนชั้น ม.๕ ด้วยโปรแกรมทดสอบการค้นหาตัวของ
ของ Edu zone สรุปผลการทดสอบของนักเรียนชั้ น ม.๕ ด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ เกี่ยวกับด้านอาชีพของ ศ.ดร. ผ่องพรรณ
เกิดพิทักษ์ และ แบบประเมิน SDQ
ผลการพัฒนา (Achievement)
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และแสดง
จุดเน้นของโรงเรียนที่ว่า “ วินัยดี มีคุณธรรม เลิศล้าภาษา” โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิม่ เติม กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูนา
หลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง การนิเทศ ติดตาม กากับดูแลการใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ นาผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู้มา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายให้ความสาคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ
๒. ครูมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ /สร้าง/ ใช้หลักสูตรอย่างถูกต้อง
ข้อจากัดในการดาเนินงาน
๑. บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานในฝ่ายวิชาการ
๒. ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร
๓. ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ และสรุปผลทุกภาคเรียน การนาข้อมูลที่ได้
มาใช้ ไม่ทันเหตุการณ์ เช่น การสรุปผลการนิเทศ
ข้อเสนอแนะ
๑. ฝ่ายวิชาการร่วมกับงานทรัพยากรมนุษย์จดั สรรบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงานของฝ่ายวิชาการ
๒. ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ชัดเจนครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๑๐ มีคุณภาพระดับ ดีมาก

๕๐

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ( ๑๐ คะแนน)
ร้อยละ
คะแนน
ระดับ
ตัวบ่งชี้
ที่ได้
ที่ได้
คุณภาพ
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ๙๒.๒๐
๔.๐๐
ดีเยี่ยม
(๔ คะแนน)
๑๑.๒ จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
๘๙.๔๐
๓.๐๐
ดีเยี่ยม
(๓ คะแนน)
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
๙๐.๕๐
๓.๐๐
ดีเยี่ยม
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (๓ คะแนน)
๑๑.๔ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต (BSG)
๙๖.๐๐
ดีเยี่ยม
ผลรวมคะแนน ๙๒.๐๒
๑๐.๐๐
ดีเยี่ยม
วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
โรงเรียนกาหนดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สู่แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ โดยมีแผนงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ งานสวัสดิภาพจัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัยและภัยพิบัติแผ่นดินไหว โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด แผนงานสุขอนามัยจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แผนงาน
อภิบาลดาเนินโครงการต้นกล้าคุณธรรม งานสายชั้นดาเนินโครงการ ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม งานระเบียบวินัย จัด
กิจกรรมตรวจสารเสพติด งานกีฬาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาประเภทต่าง ๆ แผนงานอาคารสถานที่จัดกิจกรรมซ่อมบารุง
งานยานพาหนะดาเนินโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อใช้ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศจัด
กิจกรรมบารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายวีดีโอ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดาเนินโครงการจัดอุปกรณ์สาหรับ
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกอาคารเรียน ได้แก่ เรือนเพาะชา อุทยานหลุยส์มารี
ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ปัทมเสวี ห้องสมุดระดับประถมศึกษา ห้องภูมิผญ๋า สวนวรรณคดี เป็นต้น ห้องสมุดมีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบ UlibM ใช้ในการยืม – คืน หนังสือ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยสืบค้นข้อมูล
มีห้องมัลติมีเดีย นอกจากนี้ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การจัดสถานที่ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่สะท้อนบรรยากาศในโรงเรียน
คาทอลิก เช่น รูปปั้นนักบุญหลุยส์ มารีย์ รูปปั้นแม่พระ ข้อความคาสอนตามอาคารเรียน สวนหย่อม การประกาศพระวาจา เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ผลการพัฒนา (Achievement)
โรงเรียนสะอาด ร่วมรื่น ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
เอื้อต่อการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เช่น ไม่มีแหล่งน้าขัง มีการจัดเก็บขยะที่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีแหล่งอาศัยของสัตว์ที่เป็น
พาหะนาโรคต่างๆ เป็นต้น โรงเรียนมีความปลอดภัย มีการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
หรือทรัพยากรอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เรียน ครู บุคลากร โรงเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
๑๐ ประการ ห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้บริการของห้องสมุดคิดเป็นร้อยละ
๘๗.๕๐ อาคารสถานที่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน สะท้อนบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก เช่น รูปปั้นนักบุญหลุยส์ รูปปั้นแม่พระ
เป็นต้น
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
โรงเรียนมีการกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๑๑ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
๕๑

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ( ๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( ๑ คะแนน)
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( ๑ คะแนน)
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ( ๑ คะแนน)
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ( ๐.๕ คะแนน)
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( ๐.๕ คะแนน)
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ( ๑ คะแนน)
๑๒.๗ สถานศึกษามีการบริหารและดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG.)
ผลรวมคะแนน

ร้อยละ
ที่ได้

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๙๐.๐๐

๐.๘๕

ดีมาก

๙๒.๐๐

๐.๘๖

ดีมาก

๙๒.๐๐

๐.๘๕

ดีมาก

๙๐.๐๐

๐.๔๓

ดีมาก

๙๐.๐๐

๐.๔๓

ดีมาก

๙๐.๐๐

๐.๘๕

ดีมาก

๙๗.๕๐

-

ดีเยี่ยม

๙๑.๖๔

๔.๒๗

ดีมาก

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
โรงเรียนได้กาหนดมาตรฐานการศึกษา โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน
ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ร่วมกัน
พิจารณาสาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของโรงเรียน กาหนดค่า
เป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ ทั้งนี้โรงเรียนได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เพิ่มเติมนอกเหนือ จากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โรงเรียนได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกัน ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความ
ต้องการจาเป็นของโรงเรียน กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพ
ความสาเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม กาหนดวิธีการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้อ งถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงาน ชุมชน ร่วมกันดาเนินงานตามที่กาหนดไว้
ครบถ้วน กาหนดให้มกี ารใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ กิจกรรม โรงเรียนได้จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยกาหนด
ปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งนาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ ตามกรอบ
ระยะเวลา ที่โครงการกิจกรรมกาหนดไว้ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้อง
ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ ทุกฝ่ายนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยเกิดจากความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย โรงเรียนจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยกาหนดผู้รับผิดชอบและดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น
๕๒

สังกัด โรงเรียนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยกาหนดผู้รับผิดชอบและดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนาผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา ครอบคลุมภาระงานของโรงเรียนทั้ง ๔ ด้าน ใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนอย่างน้อย ๓ ปีย้อนหลัง เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนจัดให้มีรายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ตามรูปแบบที่
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด เป็นแบบอย่างที่ดีสาระสาคัญทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการดาเนินงานของโรงเรียน และสะท้อน
ความสาเร็จ ชื่อเสียง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการ นาเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการรบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สานักงานเขตพื้น
ประถมศึกษาลาปาง เขต ๑ อย่างเหมาะสมและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ผลการพัฒนา (Achievement)
โรงเรียนดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การดาเนินการ
ของโรงเรียนครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามกฎกระทรวง
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. มีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
๒. ผู้บริหารให้ความสาคัญระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
๓. บุคลากรมีส่วนร่วมดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ข้อจากัดในการดาเนินงาน
ผู้ปกครอง ชุมชน ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพภายในมากนัก
ข้อเสนอแนะ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการดาเนินการตามระบบประกันให้มากขึ้น
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๑๒ มีคุณภาพระดับ ดีมาก

๕๓

ด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง (๕ คะแนน)
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (๕คะแนน)

๑๓.๓ สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการต่าง ๆ ในกระบวนการ
ศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยง และส่งเสริมการดาเนินงานและการพัฒนาร่วมกับ
บุคคลและองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนต่อบรรดาผูท้ ี่ด้อยโอกาสต่างๆ
(BSG)
๑๓.๔ สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการทางานใด ๆ กับสถาบันของโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG.)
ผลรวมคะแนน

ร้อยละ
ที่ได้

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๘๕.๐๐

๓.๗๕

ดีมาก

๙๑.๐๐

๓.๗๕

ดีมาก

๙๕.๐๐

-

ดีเยี่ยม

๙๕.๐๐

-

ดีเยี่ยม

๙๑.๕๐

๗.๕๐

ดีมาก

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตที่มี
มาตรฐานสากล” กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป้าหมายที่ ๑ โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้บรรลุ
ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เป้ า หมายที่ ๓ ระบบการบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย นมี ค วามเป็ น เลิ ศ อย่ า งยั่ ง ยื น สู่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๐ หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนกาหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยให้คณะครูมีส่วนร่วมในการกาหนด
ดาเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตามสารสนเทศที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องภูมิผญ๋า ห้องศูนย์ดนตรี ห้องนาฎศิลป์ เว็ปไซค์ของโรงเรียน เรืองเพาะชา เป็นต้น
มีการจัดระบบการใช้ สาหรับผู้เรียน และผู้สนใจ งานอาคารสถานที่มีการปรับปรุงและซ่อมแซมเป็นภาพรวมทั้งโรงเรียน มีการ
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม ประเมินการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ มีการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในระหว่าง
การดาเนินการ ฝ่ายวิชาการมีการกาหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน
ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง สิทธิมนุษยชน กิจกรรมจิต
สาธารณะ บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ฝ่ายวิชาการมีการจัด อบรม พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาหลักสูตรและการสอน โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้ มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน รวมถึง
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูต่างชาติด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมวันวิชาการ และกิจกรรม
Open House สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เผยแพร่ความรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
ดาเนินการร่วมจัดทาข้อสอบของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนการ
สอน Yuxi Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชนชนจีน ไปศึกษาดูงานที่กุยหลิน ส่งบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติมที่เมือง
ไฮเดอราบัด (Hyderabad) ประเทศอินเดีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลาปาง กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้ สต่าง ๆ สนับสนุนให้เกิดการดาเนินงาน พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๕๔

ระหว่างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาของบุคคล องค์กรในท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรมสัมผัสชีวิตตามหน่วยงานต่างๆ เช่น กิจกรรมปัน
น้าใจสร้างรอยยิ้มกิจกรรมเยี่ยมเด็กรอโอกาส กิจกรรมมอบน้าใจไออุ่นสู้ภัยหนาว กิจกรรมแต้มฝันปันน้าใจ กิจกรรมทูตสวรรค์
และกิจกรรมค่ายอาสา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม ได้แก่ การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้รอโอกาส ช่วยสร้าง
ศาสนาสถานให้แก่ชุมชน เป็นต้น
ผลการพัฒนา (Achievement)
โรงเรียนมีการกาหนดวิธีการดาเนินการสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในโรงเรียน
ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถ
สร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในโรงเรียน
ชุมชน ผุ้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทีว่ ่า “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตที่มี
มาตรฐานสากล”
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และงบประมาณสนับสนุน
๒. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองให้ความสาคัญในการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้
ข้อจากัดในการดาเนินงาน
๑. ผู้เรียนบางส่วนไม่เข้าไปใช้แหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้
๒. ไม่มีคณะกรรมการในการสารวจ สร้าง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
๑. ฝ่ายวิชาการควรมีการนาเสนอให้มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสารวจแหล่งการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน รวบรวมข้อมูล แล้วจัดทาแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
๒. ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบงานแหล่งเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ควร
ประเมินทบทวนปรับปรุง กระบวนการดาเนินการ ให้เกิดการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๑๓ มีคุณภาพระดับ ดีมาก
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กาหนดขึ้น (๕คะแนน)
ตัวบ่งชี้
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และ จุดเน้นของสถานศึกษา (๓ คะแนน)
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา (๒ คะแนน)
ผลรวมคะแนน

ร้อยละ
ที่ได้

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๙๓.๐๐

๓.๐๐

ดีเยี่ยม

๙๐.๘๐

๑.๘๐

ดีเยี่ยม

๙๑.๙๐

๔.๘๐

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยสร้างความตระหนักให้กับคณะครูได้ร่วมมือกันดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ /กิจกรรม
ต่างๆ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการต้นกล้าคุณธรรมเพื่อปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสัจธรรมความจริง การปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม การช่วยเหลือสังคม การจัดค่ายอาสา
๕๕

พัฒนา การบริจาคสิ่งของ การจัดค่ายบูรณาการ การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเข้าถึงและร่วมการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชน ท้องถิ่น การส่งเสริมเรื่องของภาษา ทั้งภาษาอั งกฤษ ภาษาจีน การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่างๆ จึงทาให้
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/ โครงการ /
กิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน
ผลการพัฒนา (Achievement)
จากผลการดาเนินงานตามแผนงาน /โครงการและกิจกรรม ทาให้โ รงเรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นที่
ก าหนดขึ้ น และเป็ น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องโรงเรี ย นที่ ว่ า “ เป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ จั ด การศึ ก ษาตามแนวมงฟอร์ ต ที่ มี
มาตรฐานสากล” ส่งผลให้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆ ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษา O-NET NT Pissa
ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ วินัยดี มีคุณธรรม เลิศล้าภาษา”
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
โรงเรียนมีการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ตั้งไว้และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น งานระเบียบวินัย กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรมติดตาม
ระเบียบวินัยนักเรียน กิจกรรมติดตามความประพฤตินักเรียน กิจกรรมตรวจสารเสพติด งานสายชั้น กิจกรรม Home Room
กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม กิจกรรมส่งเสริมมารยาทและวัฒนธรรมไทย งานแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ หนังสือเรียนตารากลาง ๓ รายวิชา กิจกรรมสื่อสาร ๒ ภาษา งานสัมพันธ์ชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม
หน่วยงานภายนอก โครงการค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรม Morning Program
ข้อจากัดในการดาเนินงาน
กิจกรรมควรกาหนดวัตถุประสงค์ให้ตรงประเด็นและสามารถวัดได้อย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
๑. ทุกฝ่ายควรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์รวมถึงตรงประเด็นการพิจารณาและคานึงถึงผลทีจ่ ะเกิดกับผู้เรียน
๒. ดารงรักษาการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อจะได้พัฒนาให้บรรลุในระดับที่ดีเยี่ยมต่อไป
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๑๔ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น (๕ คะแนน)
ร้อยละ
ที่ได้

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๙๑.๕๙

๒.๕๕

ดีมาก

๙๐.๔๖
ผลรวมคะแนน ๙๑.๐๒

๑.๗๐
๔.๒๕

ดีมาก
ดีมาก

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูป การศึกษา (๓ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ ๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (๒คะแนน)

วิธีการพัฒนา (Awareness + Attempt)
โดยโรงเรียนได้ดาเนินตามนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่
๒ คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ได้มีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตที่มีมาตรฐานสากล” กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา เป้าหมายที่ ๑ โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต เป้าหมายที่ ๒
๕๖

ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกระดับชั้น
กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับชั้น กิจกรรมพิเศษทั้งสองกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้กาหนดไว้ แสดงให้
เห็นถึงสัมฤทธิผลของที่ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา จัดกิจกรรมเน้นการปฏิบัติงานจริง ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบใหม่โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรม Morning Program กิจกรรม English Speaking Day กิจกรรม
English On Air ส่งผลให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้มีแผนการดาเนินงานประจาปีตามมาตรการที่นามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมุ่ง
ไปสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยนาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินคุณภาพภายใน ดาเนิน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของโรงเรียนตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้อย่างมั่นใจ
ผลการพัฒนา (Achievement)
จากการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกระดับชั้น กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทุก
ระดับชั้น โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ เป็นไปตามระบบตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมต่อการดาเนินงานตามโครงการ มีการนิเทศ
ติดตามการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง ผลจากการประเมินการจัดกิจกรรมมีดังนี้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๙ กิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๓
แต่การสรุปผลการดาเนินกิจกรรมทั้งสองไม่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลทีต่ อบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
สาหรับ การน าข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น คุณ ภาพภายนอกและผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในมาพั ฒ นาปรับ ปรุงจาก
ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๕ กิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติ
๑๐ ประการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๗
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. การสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
๒. การมีส่วนร่วมและความสนใจของนักเรียน
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ ๑๔ มีคุณภาพระดับ ดีมาก

๕๗

ตารางแจกแจงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คะแนน ปรั บ ปรุ ง พอใช้ ดี ดี ม าก

มาตรฐาน/ตั วบ่ ง ชี้

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
๐.๔๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๐.๔๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกลี่ยงสภาวะที่
๑
เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค ภัย อุบัตเิ หตุและปัญหาทางเพศ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น
๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์/
๑
กีฬา/นันทนาการและสร้างผลงานตามจินตนาการ
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๑ ๔.๘๖
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๑.๗๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
๐.๙๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
๐.๙๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๐.๙๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ พัฒนาค่านิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ
มงฟอร์ตและการมีส่วนร่วมในการกระทาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม (BSG)
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ๔.๕๒
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จากห้องสมุดแหล่ง
๑.๘๘
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆรอบตัว
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
๐.๙๐
หาความรูเ้ พิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเรียนรู้
๐.๙๑
ระหว่างกัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
๐.๙๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ใฝ่รู้แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิตการนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน (BSG)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร (BSG)
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๓ ๔.๖๔
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดูและสื่อสาร โดยการพูดเขียน
๑.๘๑
ตามความคิดของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตน
๐.๙๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
๐.๙๐
ประกอบ
๕๘
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มาตรฐาน/ตั วบ่ ง ชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ มีความมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ระดับคุณภาพ
ระดับ
คะแนน ปรั บ ปรุ ง พอใช้ ดี ดี ม าก
๐.๙๔

-

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ รู้ทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้ง
เทคโนโลยีและเครือข่ายของสังคม
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๔ ๔.๕๕
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุม่ สาระเป็นไปตามเกณฑ์
๐.๖๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๐.๘๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์






๑.๙๗
๐.๙๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ การทดสอบรวบยอดระดับชาติเป็นไปตาเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยแล
๐.๙๕
ภาษาต่างประเทศ (BSG)
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๕ ๔.๓๕
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
๑.๘๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ทางานอย่างทีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
๐.๙๓
ตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
๐.๙๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ มีความรูส้ ึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
๐.๙๒
สนใจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ สามารถเชื่อมโยงประสานการทางานร่วมกันของบุคคลและ/หรือ
หน่วยงานต่าง ๆจนบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ (BSG)
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๔.๖๒
มาตรฐานที่ ๖ (BSG.) อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ยึดมั่นสัจธรรม
๐.๙๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ มีความวิรยิ ะ อุตสาหะ
๐.๙๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ รับผิดชอบต่อสังคม
๐.๙๓
**สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖ (BSG.) ๒.๗๘
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ครูมีกาหนดการเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ
๐.๙๑
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
๐.๙๓
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนองความแตกต่างระหว่าง
๑.๘๗
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
๐.๙๑
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
๕๙
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ระดับคุณภาพ
ระดับ
คะแนน ปรั บ ปรุ ง พอใช้ ดี ดี ม าก

มาตรฐาน/ตั วบ่ ง ชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ครูมีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผล ในการปรับปรุงการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙ ครูจัดการการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
สามารถ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑๐ ครูมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าทีส่ าเร็จประโยชน์
สูงสุด(BSG)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑๑ ครูปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ด้วยการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑๒ ครูปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (BSG)

๐.๙๓




๐.๙๘



๐.๙๕



-



-

**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๗ ๙.๓๒
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนา
๑.๐๐
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
๑.๗๐
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
๒.๐๐
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
๒.๐๐
กระจายอานาจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
๐.๘๒
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
๒.๐๐
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗ ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบตั ิตนตามกฎบัตรการศึกษา
มงฟอร์ต (BSG)
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘ ผู้บริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นให้ภาระหน้าที่ของต่อ
สถานศึกษาได้สาเร็จประโยชน์สูงสุด (BSG)
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๙ ผู้บริหารปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดีด้วยการปฏิบัตติ น
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ (BSG)
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐ ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา (BSG)
๖๐



๐.๙๕
๐.๘๙
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ระดับคุณภาพ
ระดับ
คะแนน ปรั บ ปรุ ง พอใช้ ดี ดี ม าก

มาตรฐาน/ตั วบ่ ง ชี้

ดี เ ยี่ ย ม


ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๑ ผู้บริหารนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ (BSG)

**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๘ ๙.๕๒
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบกาหนด
๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
๑
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ ผู้ปกรองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
๒

**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๙ ๕
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑.๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความ
๑.๗
ถนัด ความสามารถและความสนใจ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
๑
ความสามารถและความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ
๑
จริงสรุปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการ
๑.๕
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
๑.๕
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ ๘.๔๐
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
๔
เรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
๓
ความปลอดภัยของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
๓
ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๔ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษาของ
มงฟอร์ต (BSG)
๑๐
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๐.๘๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
๐.๘๖
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา



**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑

๖๑




ระดับคุณภาพ
ระดับ
คะแนน ปรั บ ปรุ ง พอใช้ ดี ดี ม าก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๐.๘๕
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
๐.๔๓
การศึกษาของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
๐.๔๓
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖ มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
๐.๘๕
ภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๗ สถานศึกษามีการบริหารและดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของมูลนิธิฯ(BSG)

**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ ๔.๒๗
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๓.๗๕
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบุคคลากรภายในสถานศึกษา
๓.๗๕
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน/ตั วบ่ ง ชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๓ สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้างและวิธีการต่าง ๆในกระบวนการ
ศึกษาเพื่อผนึกพลังเชื่อมโยงและส่งเสริมการดาเนินงานและพัฒนาร่วมกับบุคคลและ
องค์กรต่าง ๆตลอดจนให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ (BSG)

ดี เ ยี่ ย ม





-


ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๔ สถานศึกษามีสว่ นร่วมในเครือข่ายการทางานใดๆกับสถาบันของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ คณะกรรมการและและ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ(BSG)

**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ ๗.๕๐
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย
๓.๐๐
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
๑.๘๐
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔ ๔.๘๐
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ
สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทาง

๒.๕๕
ปฏิรูปการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
**ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๕

๖๒

๑.๗๐
๔.๒๕




ส่วนที่ 4
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาในอนาคต
สรุปผลประเมินคุณภาพภายในระดับประถม – มัธยมศึกษา
มาตรฐาน

ระดับ
คะแนน

ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๖ (BSG.) อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
รวมคะแนน

๖๓

ระดั บ คุ ณ ภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ดีเยี่ยม
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มาตรฐานด้านผู้เรียน
๑. ควรมีการพัฒนาและจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดไว้ ผู้เรียน
ร้อยละ ๘๐ ทีม่ ีผลคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
๒. กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึ กษาพลศึ กษา งานโภชนาการ งานสุ ขอนามั ยและผู้ เกี่ ยวข้ อง ก ากั บ ติ ดตามและรายงานผล
พัฒนาการของสุขภาพผู้เรียนในกลุ่มนี้ว่ามีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นอย่างไร เป็นระยะทุกเดือนหรือทุกภาคเรียน หรือเพิ่มเติม
การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้เรียนเข้าร่วมให้หลากหลายมากขึ้น
มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
๑. ครูควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น
๒. ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและการสอนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ควรเปิดโอกาส/จัดกิจกรรมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๓. ทุกฝ่ายควรศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตรฐานอย่างละเอียด เพื่อ ดาเนินการพัฒนากากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบ พร้อมทั้งนาผลไป
ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนางานที่รับผิดชอบ เป็นลาดับต่อไป
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ทุกฝ่ายควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มากขึ้น
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
บุคลากรทุกฝ่ายควรมีสว่ นร่วมและตระหนักในการดาเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้น ของโรงเรียน
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
การรายงานสรุปผลการดาเนิน โครงการ/กิจกรรมที่ต อบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน ควรสรุปให้เห็นถึงพัฒนาการที่ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในอนาคต
๑. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ
๒. ส่งเสริม/พัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ และทาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีขีดสามารถ
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๓. ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตที่มี มาตรฐานสากล

๖๔

ภาคผนวก

๖๕

ขั้นตอนการประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมินได้เริ่มดาเนินงานประเมินตนเองตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึง
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. โดยเริ่มจากการแต่ตั้งคณะกรรมการการประเมินภายในตามคาสั่งเลขที่ ๐๐๔/
๒๕๖๑ จานวน ๔๗ คน มีรายนามดังนี้
๑. ดร.อาทิพย์
สอนสุจิตรา
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๒. ม.กฤตภาส
เสมอพิทักษ์
รองประธาน
หัวหน้าสานักผู้อานวยการ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
๑. มิสลัคณา
บุญกัณฑ์
ประธาน
๒. มิสบุญศรี
ถาคา
กรรมการ
๓. ม.สุรพงษ์
เหล่าจันตา
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๑. มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง
ประธาน
๒. มิสรุ่งทิวา
ณ ลาปาง
กรรมการ
๓. มิสนภาวรรณ
สุริยน
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๑. มิสภิชญาภา
เสมอพิทักษ์
ประธาน
๒. มิสอัจฉรา
แสงสิรโิ รจน์
กรรมการ
๓. มิสเพ็ชรรัตน์
น้อยหล่อง
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๑. มิสมณฑกานต์
วงศ์สุวรรณ
ประธาน
๒. มิสภารุจา
ใจแก้วแดง
กรรมการ
๓. ม.อนิรุจน์
ระวังกาย
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๑. มิสธัญวรัตน์
ชมชื่น
ประธาน
๒. มิสชุติปภา
เสียงเย็น
กรรมการ
๓. มิสนัทกุญช์ญาณ์ ตันฏีรญ
์ าคา
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต
๑. มิสอรทัย
นิลวดี
ประธาน
๒. มิสฌาณิกา
ธิวงศ์เงิน
กรรมการ
๓. มิสสุรินทร์
ทาไชยวงค์
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑. มิสเกสร
สีนวล
ประธาน
๒. มิสไพบูลย์
พานเหล็ก
กรรมการ
๓. มิสศุภมาส
พินทิสืบ
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑. ม.กิตติทัช
สืบธรรมกูร
ประธาน
๒. มิสสุดาภรณ์
ขัดธิพงษ์
กรรมการ
๓. มิสจั่นเพชร
ประสารศรี
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๖๖

๑. มิสจิดาภา
คงชนะ
ประธาน
๒. มิสวราวรรณ์
วัฒนะนิรันดร์
กรรมการ
๓. มิสรัตนาพร
ฟองจันทร์งาม
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
๑. มิสพรรณภา
พงษ์ไพฑูรย์
ประธาน
๒. มิสรุ่งนภา
จาอินทร์
กรรมการ
๓. มิสธนัยนันท์
อินทรประพันธ์
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑. มิสสมฤทัย
ห่อเหวียง
ประธาน
๒. มิสวราภรณ์
ชุ่มแก้ว
กรรมการ
๓. มิสวารุณี
ญานิวงค์
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๑. มิสรวีวรรณ
ไชยเมือง
ประธาน
๒. มิสสมจิตร
กุลชิงชัย
กรรมการ
๓. มิสมยุรี
ธิแก้ว
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๑. มิสอรุณณี
ปัญทะโชติ
ประธาน
๒. มิสมีนา
ชินากร
กรรมการ
๓. มิสสายรุ้ง
ฝั้นเต็ม
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๑. ม.สุรชัย
คาบุญลือ
ประธาน
๒. มิสสุพตั รา
มาลัย
กรรมการ
๓. มิสคนึงนิจ
แก้วกิติ
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑. ม.คมสันต์
รางศรี
ประธาน
๒. มิสอลิศรา
สุวรรณรงค์
กรรมการ
๓. มิสณัฏฐวดี
ดวงใจ
กรรมการ
จัดประชุมกาหนดขอบการประเมิน ได้แก่กาหนดมาตรฐาน/ตัวบ่งชีท้ ี่จะทาการประเมิน เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กาหนดกรอบและระยะเวลาในการประเมินตนเองจานวน ๓๐ วัน แจกแจงขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๒. กาหนดระยะเวลา และแนวทางการตรวจสอบ ทั้งการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓. ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (มาตรฐานและตัว
บ่งชี้)
๔. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาในแต่ละมาตรฐานได้ไปปรับปรุง/แก้ไขการปฏิบัติงานทีพ่ บว่าไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
๕. กรรมการตรวจประเมินวางแผนกาหนดระยะเวลาในการทาการตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ ๒ แล้วแจ้งให้ผู้รับการ
ตรวจประเมินทราบล่วงหน้า ๒ สัปดาห์
๖. คณะกรรมการตรวจประเมินเตรียมเอกสาร และเครื่องมือประเมินหลาย ๆ ตัวบ่งชี้เข้าด้วยกัน สาหรับการสัมภาษณ์
บุคลากรแต่ละหน่วยงาน เช่น การตรวจสอบเครื่องมือประเมินที่ใช้กับนักเรียนทั้งหมด
๗. ดาเนินการตรวจประเมิน โดยใช้เครื่องมือประเมินที่สร้างขึ้นและเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงที่พบตามเครื่องมือประเมิน
๖๗

๘. สรุปผลการตรวจประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง
๙. ส่งรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
และได้ทาการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ถึง ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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