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คานา
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรศึกษำในกำรพัฒนำชีวิตผู้เรียนให้สมบูรณ์
ด้วยร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสติปัญญำเป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภำพมุ่งมั่นที่จะให้เยำวชนได้รับกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนจึง
มีเจตนำรมณ์แน่วแน่ที่จะจัดกระบวนกำรศึกษำเพื่อให้เยำวชน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แก้ปัญหำได้อย่ำงมีเหตุมีผล
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร รู้จักสิทธิหน้ำที่ของพลเมืองดีอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข
เป็นเยำวชนที่ดีของสังคมและประเทศชำติ
กำรรำยงำนตำมแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง พ.ศ. 2560 -2564 ประจำปีกำรศึกษำ
2560 จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงำนต้นสังกัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ของโรงเรียน โดยระบุควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร ที่กำหนดใน
แผนยุทธศำสตร์ของโรงเรียน พร้อมหลักฐำนข้อมูลแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้แผน
ยุทธศำสตร์บรรลุตำมวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหำร ผู้ร่วมบริหำร คณะครู
นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงำนต้นสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลำยจะได้ใช้ประโยชน์จำกรำยงำนฉบับนี้
ต่อไป

งำนนโยบำยและแผน สำนักผู้อำนวยกำร
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ส่วนที่ 1
การบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
1.1 ประวัติ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียน
นักบุญหลุยส์ มำรีย์เดอมงฟอร์ต(พ.ศ.2216-2259) เป็นพระสงฆ์ธรรมทูตชำวฝรั่งเศสผู้ประกำศข่ำวดี
ของพระคริสตเจ้ำในแถบตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส เริ่มงำนด้ำนกำรศึกษำให้กับเยำวชน ในปี พ.ศ.2257
ปรำรถนำให้มีผู้สืบทอดเจตนำรมณ์ โดยกำรก่อตั้งคณะนักบวช 3 คณะคือ พระสงฆ์ธรรมทูต คณะพระนำงมำ
รีย์(The Company of Mary) ภคินีคณะธิดำแห่งปรีชำญำณ (The Daughters of Wisdom) และภรำดำ
คณะเซนต์คำเบรียล (Brothers of St. Gabriel) หลังจำกที่ท่ำนมรณภำพแล้ว บำทหลวงคำเบรียล เดแอ
(Gabriel Deshayes) ได้ส่งเสริมกำรเป็นภรำดำมำกขึ้น เพื่อกำรสอนเรียนตำมควำมต้องกำรของสังคมสมัยนั้น
ทำให้มีจำนวนภรำดำเพิ่มขึ้น และเนื่องจำกลักษณะของงำนต่ำงออกไปจำกเดิม ท่ำนจึงดำเนินกำรให้แยกคณะ
ภรำดำออกจำกคณะพระสงฆ์ หลังจำกท่ำนสิ้นใจ ในปี พ.ศ.2385 ภรำดำจึงแยกตัวเป็นคณะใหม่ภำยใต้ชื่อ
คณะภรำดำแห่งพระจิต ต่อมำได้รับอนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำร ให้ใช้ชื่อ “ภรำดำคณะเซนต์คำเบรียล”
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงเป็นโรงเรียนของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำเนิดและ
ดำเนินกำรสอน สืบเนื่องมำโดย “ภรำดำคณะเซนต์คำเบรียล” ซึ่งนักบุญหลุยส์มำรี กรีญอง เดอมงฟอร์ตได้
สถำปนำขึ้น ในปีพ.ศ.1705 (พ.ศ.2248) ณ ประเทศฝรั่งเศส มีจุดมุ่งหมำยแรกเริ่มที่จะสอนให้เยำวชน อ่ำน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและมีหลักศำสนำเป็นแนวทำงให้ประพฤติตนเป็นคนดี คณะภรำดำเซนต์คำเบรียล
เข้ำมำทำงำนในประเทศไทยปี ค.ศ.1901 (พ.ศ.2444) ได้ส ร้ำงสถำบันต่ำงๆเพื่อให้ กำรศึกษำแก่ เด็กและ
เยำวชนไทย โดยได้ตั้งสถำบันแห่งแรก คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ (กรุงเทพมหำนคร)และได้สร้ำงสถำบันกำรศึกษำ
ตำมหัวเมืองต่ำงๆ อีกถึง 17 สถำบัน เป็นมหำวิทยำลัย 1 แห่ง โรงเรี ยนอัสสัมชัญลำปำงเป็นโรงเรียนอันดับที่
7 กำเนิดขึ้นปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ.2501) วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2502 กระทรวงศึกษำได้อนุญำตจัดตั้ง “โรงเรียน
อัสสัมชัญลำปำง”ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนเปิดดำเนิ นกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงเป็นทำงกำร ตำมใบอนุญำตจัดตั้งเลขที่ 1/2502 โดยมีภรำดำฟิลิป (อำนวย ปิ่นรัตน์) เป็น
ครูใหญ่และอธิกำรคนไทยคนแรกเปิดสอนตั้งระดับอนุบำลถึงมัธยมศึกษำตอนปลำยโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปำงมี
ภรำดำมำดำรงตำแหน่ ง อธิกำรและผู้ อำนวยกำร มำบริ ห ำรกิ จกำรของโรงเรีย นตั้งแต่อดีต ถึงปัจ จุบันจน
เจริญก้ำวหน้ำพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้งมีชื่อเสียงเลื่องลือเป็นที่ประจักษ์ ได้รับกำรยอมรับของสังคมโดยรอบมำ
ตลอด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง มี พื้นที่จำนวน 59 ไร่ 1 งำน 35 ตำรำงวำ อำคำรเรี ยนและอำคำร
ประกอบกำรได้ถูกสร้ำง ประกอบด้วยอำคำรเซนต์แมรี่ อำคำรเซรำฟิน อำคำรอัสสัมชัญ อำคำรเซนต์ฟิลิป
อำคำรเซนต์หลุยส์ อำคำรเนอสเซอรี่ อำคำรสุวรรณสมโภชอำคำรรัชตสมโภช อำคำรยิมเนเชียมและอำคำร
อเนกประสงค์ต่ำงๆ นอกจำกนั้นโรงเรียนยังมีสวนสมุนไพร อุทยำนกำรศึกษำหลุยส์มำรี ห้องสมุดที่ทันสมัย
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร เปิดสอนระดับชั้นเนอสเซอรี่ -มัธยมศึกษำปีที่
6 (ทั้งชำยและหญิง) เน้นคุณธรรม จริยธรรม ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์และคอมพิวเตอร์ ตำมคำ
ขวัญของโรงเรียนที่ว่ำ “คุณธรรมนำควำมรู้”สีประจำโรงเรียนคือสีน้ำเงิน-ขำว สีน้ำเงินหมำยถึงควำมรักควำม
สำมัคคี ดุจเป็นสมำชิกในครอบครัวเดียวกัน สีขำวหมำยถึงควำมบริสุทธิ์ทั้งกำย วำจำ และใจ มีกำรบริหำร
ตำมโครงสร้ำงของโรงเรียนเป็น 7ฝ่ำยคือ ฝ่ำยธุรกำร ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ฝ่ำย
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บริหำรทั่วไป สำนักผู้อำนวยกำรและฝ่ำยปฐมวัยจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษควบคู่
กันไป เป็นกำรเรียนกำรสอนแบบ Bilingual มีกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษจำกสถำบัน Trinity College
,London) ประเทศอังกฤษ ทุกระดับชั้น ในระดับปฐมวัย จัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่ผู้เรียนแบบบูรณำกำรผ่ำน
กำรเรียนแบบเพลิน (Plearn = Play+ Learn) แบ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรห้องเรียนปกติ
2) ห้องเรียน SMART TECH
3) ห้องเรียน Comprehensive English Program (CEP)
รวมทั้งเพิ่มกำรสอนทักษะภำษำที่สอง คือ ภำษำจีน ทุกระดับชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำงได้รับ กำรคัดเลือก
และรับรองจำก University of Cambridge ในกำรให้เป็นศูนย์ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษแห่ง
เดีย วในจังหวัดล ำปำง นอกจำกนี้ โรงเรี ยน ฯ มีทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 6 ,
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ มัธยมศึกษำปีที่ 6 เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศตำมคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่ำ Labor
Omnia Vincit ควำมวิริยะอุตสำหะ เป็นหนทำงนำไปสู่ควำมสำเร็จ
ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 294/1 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปำง
โทรศัพท์ 054 -222337 ,054-222733โทรสำร 054-222233 E-mail.www.acl.ac.th
โดยมีปรัชญำ และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ดังนี้
ปรัชญา
1. จุดมุ่งหมำยของชีวิต คือกำรรู้จักสัจธรรมและกำรเข้ำถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทำงำน ควำมวิริยะ อุตสำหะ เป็นหนทำงนำไปสู่ควำมสำเร็จ ดังคติพจน์
ที่ว่ำ LABOR OMNIA VINCIT
เป้าหมาย
1. พัฒนำผู้ เรี ยนให้เป็น บุคคลทั้งครบ คือ พัฒ นำร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์และจิตใจ ภำยใต้
บรรยำกำศของเสถียรภำพและควำมรัก
2. ปลู ก ฝั ง ควำมรั ก ชำติ ศำสนำและพระมหำกษั ต ริ ย์ เป็ น เป็ น วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยในระบบ
ประชำธิปไตย รู้รักษำศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงำมของชำติ
3. เน้นควำมดีเลิศทำงวิชำกำรและกำรปฏิบัติ กำรเจนจัดทำงภำษำ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ อัน
จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีทักษะมีเหตุผล มีควำมคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคนมีทัศนะ
กว้ำงไกล รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อพัฒนำภำวะแวดล้อมและคุณภำพชีวิตในสังคมมนุษย์
4. เน้นกำรปฏิบัติและกำรปลูกฝังค่ำนิยมของกำรเคำรพในสิทธิต่อกันและกัน และกำรผนึกกำลังควำม
ดี ร่วมกันพัฒนำชุมชนที่ตนอำศัยอยู่ โดยกำรศึกษำและเข้ำใจอำรยธรรมและมรดกทำงวัฒนธรรมของตนเอง
ของชุมชน และชำติอื่น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมสันติภำพและควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงมวลมนุษย์
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1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
1. จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำ ในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ประเภทสำมัญศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึง มัธยมศึกษำตอนปลำย และระดับกำรศึกษำต่ำง ๆ ตำมที่
โรงเรียนเอกชนสำมำรถจัดกำรศึกษำได้ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้บริกำรกำรจัดกำรศึกษำเกี่ยวกับกิจกำรโรงเรียนหรือเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำไปสู่ควำมมุ่ง
หมำย และหลักกำรที่กำหนดไว้ในกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลำกรของ
โรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกำรของโรงเรียนและชุมชน
3. เพื่อให้บ ริกำรด้ำนวิชำกำร และด้ำนอื่นแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลำกรของโรงเรียน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อจัดกำรศึกษำอบรมแก่ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้ยำกไร้และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
5. ให้บริกำรที่พักอำศัยแก่ผู้เรียนครูบุคลำกรของโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับกำรดำเนินกิจกำร
ของโรงเรียน
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1.3 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการประเมินตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
ลาดับ
1
2
3
4
5

6

จานวนแผนงาน/ จานวนตัวชี้วัด
ผลประเมิน
โครงการ/กิจกรรม ความสาเร็จ
จัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
27 แผนงำน
(85.92)
ในแนวมงฟอร์ต
5 โครงกำร
5
4 = ดีมำก
44 กิจกรรม
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้มีมำตรฐำนสำกล
20 แผนงำน
(78.58)
5 โครงกำร
6
4 = ดีมำก
24 กิจกรรม
เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนตำม
11 แผนงำน
(76.84)
หลักธรรมำภิบำล
- โครงกำร
3
4 = ดีมำก
1 กิจกรรม
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นระบบและมี
5 แผนงำน
(96.92)
ประสิทธิภำพ
4 โครงกำร
4
5 = ดีเยีย่ ม
13 กิจกรรม
เสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำงๆ
1 แผนงำน
กับทุกภำคส่วนทั้งภำยในและภำยนอก
- โครงกำร
(56.02)
2
1 = ปรับปรุง
ประเทศ เพื่อยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพ
2 กิจกรรม
กำรศึกษำ
เสริ ม สร้ ำ งให้ บุ ค ลำกรมี ก ำรสร้ ำ งองค์ ค วำมรู้
10 แผนงำน
(96.03)
ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ควำมรู้
1 โครงกำร
3
5 = ดีเยี่ยม
นวัตกรรมและอื่นๆ ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ
4 กิจกรรม
ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล
1 ร้อยละของผู้ เรี ย นมีป ระสบกำรณ์ในกำรแสวงหำ
(91.46)
91
91.46
บรรลุ
5 = ดีเยี่ยม
ควำมจริงและกำรช่วยเหลือสังคม
2 ร้อยละของผู้ร่วมบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(95.39)
92
95.39
บรรลุ
5 = ดีเยี่ยม
รู้ เข้ำใจ และปฏิบัติตำมค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต
3 โรงเรียนจัดกำรศึกษำได้ครอบคลุมในทุกมิติ ตำม
(80.70)
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
บรรลุ
4 = ดีมำก
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
(78.75)
4 จำนวนเครื อข่ำยที่เข้ำมำมีส่ ว นร่ ว มในกำรพัฒ นำ
2
16 เครือข่ำย
บรรลุ
4 = ดีมำก
กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
(83.33)
5 จำนวนกิจ กรรมเสริ มหลักสู ตรที่ป ลู กฝั งผู้ เรียนให้
5
16 กิจกรรม
บรรลุ
4 = ดีมำก
เคำรพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต
สรุปภาพรวม
85.92
4 = ดีมาก
บรรลุ
แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
1. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนจัดกิจกรรมกระตุ้น/ สร้ำงควำมตระหนัก ให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์และยอมรับสภำพ
ใหม่ๆ กำรไม่ละเมิดสิทธิต่ำง ๆ ของผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมอย่ำงสม่ำเสมอ
2. ฝ่ ำ ยวิ ช ำกำรและฝ่ ำ ยกิ จ กำรนั ก เรี ย นร่ ว มกั น พั ฒ นำ/ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะเชิ ง วิ เ ครำะห์ ข องผู้ เ รี ย น ต่ อ
สื่อสำรมวลชน เครือข่ำยทำงสังคมทำงเทคโนโลยี
3. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับฝ่ำยบริหำรทั่วไปจัดทำแผนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต พัฒนำแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ
พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสร้ำงบรรยำกำศของโรงเรียนให้เป็นแหล่ งเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม
โดยเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองและผู้เรียนเข้ำมำมีส่วนร่วมเสนอแนะในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้หรือพัฒนำสื่อ
กำรเรียนรู้
4. ฝ่ำยวิชำกำร งำนหลักสูตรและกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระร่วมกันทบทวน ปรับปรุง หรือ
ออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณำกำรให้ครอบคลุมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ
ค่ำนิยม จิตสำนึกและพฤติกรรมในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรปล่อยของเสียมำทำลำย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีควำมตระหนักรู้ถึงปัญหำและกำรแก้ปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม
5. ครูผู้สอนปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนโดยเน้นกำรเรียนรู้มำกกว่ำกำรสอน นำศีลธรรมและหลักธรรมทำง
ศำสนำมำพัฒนำภำยในจิตใจผู้เรียนเพื่อลดควำมต้องกำรในกำรบริโภคที่เกินควำมจำเป็นและไม่เบียดเบียน
ควำมสมดุลของระบบนิเวศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลการประเมิน
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีมำตรฐำนสำกล (เป็นเลิศ
วิชำกำร สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ล้ำหน้ำ
80
54.89
ทำงควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์)
2 ร้อยละของผู้เรียนระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 มี
80
95.11
ผลกำรสอบระดับชำติสูงกว่ำค่ำ T–Score 40
3 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย น ได้ บ ำเพ็ ญ ประโยชน์ ต ำม
91
100
ควำมถนัดของตนเอง
4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรพัฒนำควำมโดดเด่น
80
60.00
เฉพำะตำมจุดเน้นของโรงเรียน
5 ครูผู้สอนมีกำรจัดทำบทเรียนe – Learning
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
และแบบทดสอบ Online
6 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นำตำมควำมถนั ด ควำมสนใจและตำม
90
61.53
อัจฉริยภำพของตน(กำรเรียนรู้แบบ BBL)
สรุปภาพรวม
78.58

ระดับคุณภาพ

แปลผล

(54.89)
1 = ปรับปรุง

ไม่บรรลุ

(95.11)
5 = ดีเยี่ยม
(100)
5 = ดีเยี่ยม
(60.00)
2 = พอใช้
(100)
5 = ดีเยี่ยม

บรรลุ

ไม่บรรลุ
บรรลุ

(61.53)
2 = พอใช้

ไม่บรรลุ

4 = ดีมาก

บรรลุ

แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
1. ทุกกลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู้ สร้ ำงกิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และจัดทำโครงงำนที่เสนอแนวคิด เพื่อ
สำธำรณประโยชน์ร่วมกับผู้เรียนนำนำชำติ
2. ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียนให้มีผลงำนกำรประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์และออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวทีระดับชำติ และนำนำชำติ
3. ฝ่ำยวิชำกำร งำนหลักสูตรและกำรสอน งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ร่วมกัน พัฒนำครูให้สำมำรถ
ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร
4. ครูผู้สอนควรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผลและกำร
เผยแพร่ผลงำนทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ให้มำกขึ้น
5. ฝ่ำยวิชำกำร งำนหลักสูตรและกำรสอน ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ รับ
กำรพัฒนำตำมถนัดหรือสนใจ
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บรรลุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
1 โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์
(94.28)
ของ TQA (Thailand Quality Award)หรือ
60
94.28
5 = ดีเยี่ยม
TQC (Thailand Quality Class)
2 โรงเรียนบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล
(98.00)
70
98.00
5 = ดีเยี่ยม
10 ประกำร
3 ร้ อ ยละของบุ ค ลำกรของโรงเรี ย นที่ ใ ช้
(38.24)
ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ ใ น ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร (English
40
38.24
1 = ปรับปรุง
Medium)
4 = ดีมาก
สรุปภาพรวม
76.84

แปลผล
บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
1. ฝ่ำยวิชำกำร งำนหลักสูตรและกำรสอน งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน งำนทรัพยำกรมนุษย์ร่วมกัน
พัฒนำ/ส่งเสริม/เปิดโอกำส ครู บุคลำกรให้สำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร
2. ส่งโรงเรียนเข้ำร่วมประประเมิน TQA (Thailand Quality Award)หรือ TQC (Thailand Quality
Class)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร้ อ ยละของบุ ค ลำกรที่ มี ค วำมพึ ง พอใจต่ อ กำร
บริ หำรจั ดกำรทรั พยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ
2 ร้ อ ยละของครู และบุ ค ลำกรมี คุ ณ ภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพของคุรุสภำ
3 โรงเรียนมีกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็น
ร ะ บ บ แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ต ำ ม คู่ มื อ ก ำ ร
บริหำรงำนของโรงเรียนและของมูลนิธิ ฯ

4

จำนวนครู บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ ที่ลำออกต่อปี
กำรศึกษำลดลง
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เป้าหมาย

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล

90

95.39

(95.39)
5 = ดีเยี่ยม

บรรลุ

87

95.85

(95.85)
5 = ดีเยี่ยม

บรรลุ

ดำเนินกำร

สำนักบริหำร
มูลนิธิฯ ยังไม่ได้
จัดทำคู่มือกำร
บริหำรงำน
โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ

-

-

4

1

(99.54)
ที่ไม่ลำออก
5 = ดีเยี่ยม

บรรลุ

สรุปภาพรวม

96.92

5 = ดีเยี่ยม

บรรลุ

แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
1. งำนทรัพยำกรมนุษย์ควรปรับเปลี่ยนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
2. งำนทรัพยำกรมนุษย์ร่วมกับทุกฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครอง
สมำคมศิษย์เก่ำในกำรระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในเงินเดือน / สวัสดิกำรแก่บุคลำกร
3. งำนทรัพยำกรมนุษย์ควรนำผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิฯ และระดับชำติไปเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
1 จำนวนองค์ควำมรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี และ
(95.00)
4
4
5 = ดีเยี่ยม
อื่น ๆที่เกิดจำกควำมร่วมมือของเครือข่ำย
2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
(17.05)
ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ควำมรู้
60
17.05
1 = ปรับปรุง
หรือนวัตกรรม ที่ได้รับกำรพัฒนำ
สรุปภาพรวม
56.02
1 = ปรับปรุง
แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
1. ทุกฝ่ำยส่งเสริม ให้บุคลำกรนำควำมรู้ที่มีอ ยู่ใ นตัว บุคคลพัฒนำให้เกิดเป็นควำมรู้ใหม่โดยกำรสร้ำง
แนวคิด ทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กับควำมรู้เดิมมำใช้ ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรทำงำน
และเผยแพร่ผลงำน/ควำมรู้ที่ได้จำกกำรพัฒนำ
2. ทุก ฝ่ ำ ยเปิ ด โอกำสให้ บุ ค ลำกรมี อิ ส ระในกำรเรี ย นรู้ และสร้ ำ งสรรค์สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ มีคุ ณ ค่ ำ ต่ อ กำร
ปฏิบัติงำนภำยในโรงเรียน
3. ทุกฝ่ำยส่งเสริมให้บุคลำกรนำควำมรู้จำกภำยในตัวบุคคล ควำมรู้จำกฐำนข้อมูลของโรงเรียนและควำมรู้
จำกภำยนอกโรงเรียน มำพัฒนำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒ นำให้เกิดควำมรู้ใหม่ โดยเฉพำะ
แนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อเป็นกำรต่อยอดควำมรู้
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แปลผล
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ ที่ได้รับจากการพัฒนา
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร้ อ ยละของบุ ค ลำกรที่ ได้ รั บ กำรพั ฒ นำด้ ำ น
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ควำมรู้ นวัตกรรม
2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
หรือนวัตกรรม
3 จ ำนวนองค์ค วำมรู้ หรื อ นวั ต กรรมที่มี ก ำร
ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่

เป้าหมาย

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

แปลผล

90

99.20

(99.20)
5 = ดีเยี่ยม

บรรลุ

75

93.89

บรรลุ

2

8

(93.89)
5 = ดีเยี่ยม
(95.00)
5 = ดีเยี่ยม

สรุปภาพรวม

96.03

5 = ดีเยี่ยม

บรรลุ

แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป
1. ทุกฝ่ำยส่งเสริม/เปิดโอกำสให้บุคลำกรเผยแพร่ แลกเปลี่ยน แบ่งปันควำมรู้ผ่ำนวิธีต่ำงๆ ระหว่ำง
บุคลำกรภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพื่อนำมำใช้พัฒนำกำรปฏิบัติงำน
2. ทุกฝ่ำยส่งเสริม/เปิดโอกำสให้บุคลำกรเผยแพร่ควำมรู้ของโรงเรียนโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และ
อินทรำเน็ตในรูปแบบของเอกสำร Webpage, Web board, Web block และรูปแบบอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้ทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร
3. ทุกฝ่ำยประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดและกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ เพื่อ
ปรับปรุง และพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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บรรลุ

ส่วนที่ 3
แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำร
จัดกำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีประสบกำรณ์ในกำรแสวงหำควำม 1) งำนอภิบำล
จริงและกำรช่วยเหลือสังคม
2) งำนระดับชั้น
3) งำนสัมพันธ์ชุมชน
2 ร้อยละของผูร้ ่วมบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รู้ 1) งำนทรัพยำกรมนุษย์
เข้ำใจ และปฏิบัติตำมค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต
2) งำนนิเทศฯ
3) งำนหลักสูตร
3 จำนวนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จัดกำรศึกษำตำมทิศ
1) งำนนโยบำยฯ
ทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในระดับดีมำกขึ้น 2) งำนอภิบำล
ไป
3) งำนทรัพยำกรมนุษย์
4) งำนหลักสูตร
5) งำนกลุ่มสำระฯ
6) งำนบริหำรกิจกำรพิเศษ
7) งำนสัมพันธ์ชุมชน
8) งำนคณะกรรมกำรนักเรียน
9) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
10) งำนระดับชั้น
11) งำนดนตรีฯ
12) งำนกีฬำ
13) งำนอำคำรสถำนที่
4 จำนวนเครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
1) งำนทรัพย์ฯ
และบทบำทกำรมีส่วนร่วม
2) งำนอภิบำล
3) งำนสัมพันธ์ชุมชน
4) กลุ่มสำระสังคม
5) งำนหลักสูตร
6) งำนอำคำรสถำนที่
5 จำนวนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ทีม่ ีกระบวนกำรเคำรพ 1) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภำพ
2) งำนระดับชั้น
3) งำนหลักสูตร
4) งำนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์/
สังคม/กำรงำน
5) งำนอนำมัย
6) งำนโภชนำกำร
7) งำนอำคำรสถำนที่

15

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนอภิบำล งำนระดับชั้น งำนสัมพันธ์ชุมชน
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสสุจินดำ เหมือนแท้ 2. มำสเตอร์สุรชัย คำบุญลือ 3. มำสเตอร์คมสันต์ รำงศรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีประสบกำรณ์ในกำรแสวงหำควำมจริงและกำรช่วยเหลือสังคม
ด้าน
1. ผู้เรียนมีประสบกำรณ์ใน
กำรแสวงหำควำมจริง
(มาตรการ 1.1.1+1.1.2)

2. ผู้เรียนได้ช่วยเหลือสังคม
(มาตรการ 1.1.3)

จานวน
เต็ม
756
753
894
655
554
756
753
894
655
554
2,856

ระดับชั้น
อนุบำล
ชั้น ป.1 – ป.3
ชั้น ป.4 – ป.6
ชั้น ม.1 – ม.3
ชั้น ม.4 – ม.6
อนุบำล
ชั้น ป.1 – ป.3
ชั้น ป.4 – ป.6
ชั้น ม.1 – ม.3
ชั้น ม.4 – ม.6

รวม/เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ

จานวนที่มี
ประสบการณ์
713
656
851
591
532
713
697
723
601
506
2,612

คิดเป็น
ร้อยละ
94.26
87.06
95.25
91.15
96.12
94.26
92.56
80.87
91.76
91.34
91.46

หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 1.1
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดส่งเสริม
1. งำนอภิบำล ดำเนินโครงกำรต้นกล้ำคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปัน
น้ำใจสร้ำงรอยยิ้ม กิจกรรมเยี่ยมเด็กรอโอกำส กิจกรรมมอบน้ำใจไออุ่นสู้ภัยหนำว กิจกรรมสัมผัสชีวิต
2. งำนสำยชั้นจัดกิจกรรม Home Room กิจกรรมธนำคำรควำมดี กิจกรรมคนดีอัสสัมชัญ กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรม Outstanding Classroom โครงกำร ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
กิจกรรมประหยัดน้ำ-ไฟ กิจกรรมตำวิเศษ กิจกรรมธนำคำรขยะ กิจกรรมปลูกป่ำ
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ จัดกิจกรรมอบรมสิทธิมนุษยชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะชีวิต
4. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท
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แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย์ งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน งำนหลักสูตร
ผู้จัดทำรำยงำน 1.มิสเกสร สีนวล 2.มิสศิรินธร มำชัยวงศ์ 3.มิสนิฤมล ขัดธิพงษ์ 4. มิสณฐอร หำญธนบูรณ์
5.มิสกัลยำลักษณ์ สุผำครอง 6.มิสมีนำ ชินำกร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 2 ร้อยละของผูร้ ่วมบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รู้ เข้ำใจ และปฏิบัติตำมค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต
จานวน
เต็ม

จานวนรู้ เข้าใจ
ปฏิบัติตาม
ค่านิยม

คิดเป็น
ร้อยละ

1. ผู้ร่วมบริหำร

10

10

100

2. ครู

193

183

94.81

3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

14

14

100

207

95.39

ประเภทบุคลากร

รวม/เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 1.2

- กิจกรรมที่โรงเรียนจัดส่งเสริม
1. งำนทรัพยำกรมนุษย์ จัดกิจกรรมสัมมนำครูและบุคลำกรประจำปี กิจกรรมสัมมนำผูร้ ่วมบริหำร กิจกรรมปฐมนิเทศ
ครูใหม่ กิจกรรมสัมมนำครูและบุคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ กิจกรรมประชุมประจำเดือน โครงกำรเพชรน้ำหนึ่ง
2. งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน จัดกิจกรรมนิเทศกำกับติดตำมกำรสอน

- เครื่องมือประเมิน
1.
2.
3.
4.

รำยงำนสรุปกำรมำปฏิบัตหิ น้ำที่ของครูและบุคลำกร
รำยงำนสรุปผลกำรนิเทศกำรสอนภำยในของครู
รำยงำนสรุปผลกำรประเมินแฟ้มผลงำนครู
รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบตั งิ ำนประจำปี
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แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 3 โรงเรียนจัดกำรศึกษำตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต

มิติการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต
1. วิสัยทัศน์ฝ่ำยจิต
2. กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ
3. วิธีกำรของกำรรับสภำพเช่นเดียวกัน
4. นวัตกรรมใหม่ๆ และควำมคิดริเริ่ม
5. ผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
6. ผู้ร่วมงำนและกำรมีเครือข่ำย
7. เคำรพต่อชุมชนของชีวิต
8. แสวงหำควำมเป็นเลิศ

เฉลี่ยร้อยละ
ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ: ระดับคุณภาพ
5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100
4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89
3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59
1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำ 50
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กลยุทธ์
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

1.1
1.2
2.3
1.3
1.3
2.6
2.1
2.2
1.4
1.5
2.5
2.6

89.71
95.28
95.78
75.00
75.00
61.53
54.89
76.40
100
83.33
100
61.53
80.70
4 = ดีมำก

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนบริหำรฝ่ำยวิชำกำร งำนบริหำรฝ่ำยสำนักผู้อำนวยกำร งำน บริหำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน งำนบริหำรฝ่ำย
บริหำรทั่วไป งำนบริหำรฝ่ำยปฐมวัย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 4 จำนวนเครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต และบทบำทกำรมีส่วนร่วม
หน่วยงานภายนอก
1.Yuxi Normal University
2. Chongqing Shanhu
Experimental Primary
School
3. โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย
4. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ลำปำง
5. สมำคมสถำนศึกษำเอกชน
จังหวัดลำปำง

6.มหำวิทยำลัยรำชภัฎลำปำง

7.วิทยำลัยเทคนิคลำปำง

8.ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัด
ลำปำง

กิจกรรม
ระดับคุณภาพ
กำรพัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
การดาเนินงาน
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมไทย-จีน พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ดีเยี่ยม = 5
ในมิติที่ 6 ผู้ร่วมงำนและกำรมีเครือข่ำย แนะนำชุมชนกำรศึกษำ
(91.00)
ที่กว้ำงขวำงขึ้นไป
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมไทย-จีน พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ดีมำก = 4
ในมิติที่ 6 ผู้ร่วมงำนและกำรมีเครือข่ำย โดยแนะนำชุมชน
(87.00)
กำรศึกษำที่กว้ำงขวำงขึ้นไป
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ตในมิติที่ 8 แสวงหำควำมเป็นเลิศ โดยนักเรียน
ดีเยี่ยม = 5
ครู และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรศึกษำมีวัฒนธรรม
(95.00)
ควำมร่วมมือและกำรทำงำนในระดับสูง
ให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ กับครู พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติ
ดีเยี่ยม = 5
ที่ 8 แสวงหำควำมเป็นเลิศ โดยครูเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
(92.00)
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิธีสอนเพื่อกระบวนกำรสอนอย่ำงเต็มที่
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ตในมิติที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ โดย
ดีเยี่ยม = 5
ปลูกฝังทัศนคติต่ำง ๆ ของกำรร่วมมือ ร่วมงำนและเอื้ออำทรต่อ
(91.00)
ทุกคนในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที่ 4
ดี = 3
นวัตกรรมใหม่และควำมคิดริเริ่ม โดยจัดโครงกำรและวิธีกำรที่
(70.60)
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัวนักเรียนและ
ปลูกฝังทัศนคติในด้ำนกำรเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที่ 4
ดี = 3
นวัตกรรมใหม่และควำมคิดริเริ่ม โดยจัดโครงกำรและวิธีกำรที่
(70.60)
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัวนักเรียนและ
ปลูกฝังทัศนคติในด้ำนกำรเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ตในมิติที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ โดย
ดีมำก = 4
ปลูกฝังทัศนคติต่ำง ๆ ของกำรร่วมมือ ร่วมงำนและเอื้ออำทรต่อ
(87.18)
ทุกคนในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
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กิจกรรม
ระดับคุณภาพ
กำรพัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
การดาเนินงาน
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ดีมำก = 4
9. ชุมชนท่ำมะโอ จังหวัดลำปำง ในมิติที่ 7 เคำรพต่อชุมชนของชีวิต โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
(88.73)
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ดีมำก = 4
10.ชุมชนกู่เกิ้ง จังหวัดลำปำง
ในมิติที่ 7 เคำรพต่อชุมชนของชีวิต โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
(88.73)
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
11. มณฑลทหำรบกที่ 32
ดี = 3
ในมิติที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ โดยจัดกำรศึกษำด้ำน
ค่ำยสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปำง
(73.10)
เทคนิคเพื่อพัฒนำทักษะและควำมรู้ซึ่งจะเพิ่มโอกำสแก่เยำวชน
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที่ 4
12. บ้ำนสำมขำ อำเภอแม่ทะ
ดี = 3
นวัตกรรมใหม่และควำมคิดริเริ่ม โดยจัดโครงกำรและวิธีกำรที่
จังหวัดลำปำง
(70.60)
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัวนักเรียนและ
ปลูกฝังทัศนคติในด้ำนกำรเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
13. ชุมชนวัดปงสนุกเหนือ
ดีมำก = 4
ในมิติที่ 7 เคำรพต่อชุมชนของชีวิต โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
จังหวัดลำปำง
(88.73)
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
14. ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย จังหวัด
ดีมำก = 4
ในมิติที่ 7 เคำรพต่อชุมชนของชีวิต โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
ลำปำง
(88.73)
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที่ 4
15. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำร
ดี = 3
นวัตกรรมใหม่และควำมคิดริเริ่ม โดยจัดโครงกำรและวิธีกำรที่
เรียนรูเ้ กำะคำ จังหวัดลำปำง
(70.60)
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัวนักเรียนและ
ปลูกฝังทัศนคติในด้ำนกำรเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ดีมำก = 4
16. โรงงำนเซรำมิค
ในมิติที่ 7 เคำรพต่อชุมชนของชีวิต โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
(88.73)
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต
ดีมาก (3.93)
ระดับคุณภาพการดาเนินงาน(ภาพรวม)
(78.75)
หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 1.4
หน่วยงานภายนอก

- เครื่องมือประเมิน
1.
2.
3.
4.

รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรำยบุคคลจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
แบบประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
รำยงำนประเมินตนเอง (SAR)
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แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนหลักสูตรและกำรสอน งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน งำนระดับชั้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ งำนอำคำรสถำนที่
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสกัลยำลักษณ์ สุผำครอง 2. มิสมีนำ ชินำกร 3. มิสศุภมำส พินทุสืบ 4. มิสศรันยำ วังมูล
5. มิสพรรณภำ พงษ์ไพฑูลย์ 6. มำสเตอร์นิกร ระโพธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 5 โรงเรียนมีกระบวนกำรเคำรพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภำพ
มาตรการ
1.5.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.5.2 พัฒนำวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงกำรเคำรพและใส่ใจต่อชุมชน
ของชีวิต
1.5.3 ปลูกฝังกำรเรียนรู้เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมที่ยั่งยืนอย่ำงเป็นระบบ
1.5.4 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.5.5 พัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
1.5.6 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อม
เฉลี่ยระดับคุณภำพ
คิดเป็นร้อยละ ( * 20 )
ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ
หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 1.5
หมายเหตุ: ระดับคุณภาพ
5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100
4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89
3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59
1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำร้อยละ 50

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
5
5
2
3
5
5
ดีมำก (4.16)
(83.33)
ดีมำก

- เครื่องมือประเมิน
1.
2.
3.
4.

รำยงำนสรุปผลกำรสำรวจเพื่อกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สงิ่ แวดล้อม
สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้ำนจิตสำธำรณะ
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนอำคำรสถำนที่
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แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
1 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีมำตรฐำนสำกล (เป็นเลิศ
1)
คุณภำพกำรศึกษำ
วิชำกำร สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ล้ำหน้ำทำง
2)
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
ควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์)
3)
ให้มีมำตรฐำนสำกล
4)
5)
2 ร้อยละของผูเ้ รียนระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผลกำร 1)
สอบระดับชำติสูงกว่ำค่ำ T–Score 40
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
3 ร้อยละของผูเ้ รียน ได้บำเพ็ญประโยชน์ตำมควำมถนัด 1)
ของตนเอง
4 จำนวนโรงเรียนที่พัฒนำควำมโดดเด่นเฉพำะ
1)
2)
3)
5 ครูผู้สอนมีกำรจัดทำบทเรียนe – Learning และ 1)
แบบทดสอบ Online
2)
6 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำม 1)
ควำมถนัด ควำมสนใจและตำมอั จฉริ ยภำพของตน 2)
(กำรเรียนรู้แบบ BBL)
3)
4)
5)
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ผู้รับผิดชอบ
งำนบริหำรฝ่ำย
งำนกลุ่มสำระทุกกลุม่
งำนโครงกำรพิเศษ CEP
งำนศูนย์ภำษำ
งำนแนะแนว
งำนหลักสูตร
งำนบริหำรฝำย
โครงกำรพิเศษ CEP
กลุ่มสำระทุกกลุ่ม
งำนนิเทศและวิจัยฯ
งำนทรัพย์ฯ
งำนเทคโนโลยีฯ
งำนแนะแนว
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
งำนระดับชั้น
งำนแหล่งเรียนรู้
กลุ่มกำรงำนอำชีพ ฯ
งำนบริหำรฝ่ำย
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งำนหลักสูตร
งำนโครงกำรพิเศษ Gifted/CEP
งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
งำนระดับชั้น
งำนอำคำรสถำนที่

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนบริหำรฝ่ำยวิชำกำร งำนหลักสูตรและกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสกัลยำลักษณ์ สุผำครอง 2. มิสมีนำ ชินำกร 3. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูท้ ุกกลุ่มสำระ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีมำตรฐำนสำกล (เป็นเลิศวิชำกำร สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ล้ำหน้ำทำง
ควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์)
ผลประเมิน
มำตรกำร
หัวข้อประเมิน
เฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ
2.1.1 พัฒนำ
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำนกำรประเมินระดับชำติอยู่
21.81
ควำมเป็นเลิศทำง ในระดับดีเป็นที่ยอมรับจำกสถำบันนำนำชำติ
วิชำกำร
2) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำงเป็นที่ประจักษ์
69.19
สำมำรถแข่งขันในระดับชำติและนำนำชำติ
72.59
3) ผู้เรียนสำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นจนถึง
100
ระดับอุดมศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในอัตรำสูง
4) ผู้เรียนมีผลกำรเรียนที่สำมำรถถ่ำยโอนกับสถำนศึกษำระดับ
100
ต่ำงๆ ในนำนำชำติได้
2.1.2 พั ฒ น ำ 1) ผู้เรียนให้มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรระดับดี
58.96
ทักษะกำรสื่อสำร 2) ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรระดับดีตำม
62.64
66.33
มำตรฐำนชำติ
2.1.3 พัฒนำ
1) ผู้เรียนร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้และจัดทำโครงงำนที่เสนอ
0
ทักษะควำมคิด แนวคิดเพื่อสำธำรณประโยชน์ร่วมกับผู้เรียนนำนำชำติ
39.03
2) ผู้เรียนสำมำรถเขียนเรียงควำมชั้นสูง
78.07
2.1.4 พัฒนำ
1) ผู้เรียนเลือกเรียนและฝึกวิชำชีพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ
9.06
ทักษะกำรสร้ำง 2) ผู้เรียนมีผลงำนกำรประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์และออกแบบผลงำนเข้ำ
91.66
ผลงำน
แข่งขันในเวทีระดับชำติ และนำนำชำติ
35.32
3) ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์งำน
สื่อสำร นำเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงำนได้ในระดับ
5.26
นำนำชำติ

เฉลี่ยร้อยละ
หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 2.1
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54.89

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งำนวัดผลปละประเมินผล
ผู้จัดทำรำยงำน มิสคนึงนิจ แก้วกิตติ มิสคนึงนิตย์ ลังกำวงศ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผลกำรสอบระดับชำติสูงกว่ำค่ำ T–Score 40
ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2559
ระดับ
ชั้น

ป.6

ม.3

ม.6

จำนวนนักเรียนทีส่ อบได้สูงกว่ำ
จำนวนนักเรียนทีส่ อบได้สูงกว่ำ
ค่ำขีดจำกัดล่ำง
ค่ำ T–Score 40
จำนวน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ค่ำ จำนวนนักเรียน
ค่ำ จำนวนนักเรียน
นักเรียน
ขีดจำกัด
ที่สอบ
ร้อยละ T–Score
ที่สอบ
ร้อยละ
ล่ำง
ได้สูงกว่ำ
40
ได้สูงกว่ำ
1. ภำษำไทย
297
52.94
234
78.79 38.21
281
94.61
2. คณิตศำสตร์
297
40.41
217
73.06 21.69
288
96.97
3. วิทยำศำสตร์
297
41.18
196
65.99 30.13
279
93.94
4. ภำษำต่ำงประเทศ
297
34.54
236
72.05 17.30
293
98.65
5. สังคมศำสนำและวัฒนธรรม 297
46.64
214
79.46 32.99
277
93.27
เฉลี่ย
73.87
95.48
1. ภำษำไทย
212
46.32
135
63.68 33.37
189
89.15
2. คณิตศำสตร์
212
29.26
113
53.30 13.57
197
92.92
3. วิทยำศำสตร์
212
34.96
118
55.66 24.65
197
92.92
4. ภำษำต่ำงประเทศ
212
31.76
152
71.70 19.21
208
98.11
5. สังคมศำสนำและวัฒนธรรม 212
48.96
133
62.74 35.85
192
90.57
เฉลี่ย
61.41
92.73
1. ภำษำไทย
234
52.22
186
79.49 36.02
220
94.02
2. คณิตศำสตร์
234
24.82
154
65.81 10.15
229
97.86
3. วิทยำศำสตร์
234
31.58
168
71.79 24.97
221
94.44
4. ภำษำต่ำงประเทศ
234
27.70
141
60.26 14.39
229
97.86
5. สังคมศำสนำและวัฒนธรรม 234
35.85
163
69.66 27.33
223
95.30
เฉลี่ย
69.40
95.89
68.23
94.71
เฉลี่ยรวม
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ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
ระดับ
ชั้น

ป.6

ม.3

ม.6

จำนวนนักเรียนทีส่ อบได้สูงกว่ำ
จำนวนนักเรียนทีส่ อบได้สูงกว่ำ
ค่ำขีดจำกัดล่ำง
ค่ำ T–Score 40
จำนวน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ค่ำ จำนวนนักเรียน
ค่ำ จำนวนนักเรียน
นักเรียน
ขีดจำกัด
ที่สอบ
ร้อยละ T–Score
ที่สอบ
ร้อยละ
ล่ำง
ได้สูงกว่ำ
40
ได้สูงกว่ำ
1. ภำษำไทย
309
46.54
214
69.26 32.03
293
94.82
2. คณิตศำสตร์
309
37.07
222
71.84 20.68
294
95.15
3. วิทยำศำสตร์
309
39.08
236
76.38 27.38
297
96.12
4. ภำษำต่ำงประเทศ
309
36.28
244
78.96 17.98
299
96.76
5. สังคมศำสนำและวัฒนธรรม
เฉลี่ย
74.11
95.71
1. ภำษำไทย
218
48.25
150
68.81 34.56
207
94.95
2. คณิตศำสตร์
218
26.25
118
54.13 9.90
203
93.12
3. วิทยำศำสตร์
218
32.25
133
61.01 22.47
200
91.74
4. ภำษำต่ำงประเทศ
218
30.41
123
56.42 18.85
215
98.62
5. สังคมศำสนำและวัฒนธรรม
เฉลี่ย
60.09
94.60
1. ภำษำไทย
185
49.18
117
63.24 33.48
165
89.19
2. คณิตศำสตร์
185
24.46
85
45.95 6.94
183
98.92
3. วิทยำศำสตร์
185
31.57
88
47.57 17.34
169
91.35
4. ภำษำต่ำงประเทศ
185
28.25
111
60.00 13.66
168
90.81
5. สังคมศำสนำและวัฒนธรรม 185
34.66
110
59.46 25.60
182
98.38
เฉลี่ย
55.24
93.73
62.13
95.11
เฉลี่ยรวม
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แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนสำยชั้น กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน งำนลูกเสือ-เนตรนำรี งำนอภิบำล
ผู้จัดทำรำยงำน 1. หัวหน้ำสำยชั้นทุกระดับ 2. มำสเตอร์สรุ ชัย คำบุญลือ 3. มิสศุภมำส พินทุสืบ 4. มิสบุญศรี ถำคำ
5. มิสสุจินดำ เหมือนแท้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 3 ร้อยละของผู้เรียน ได้บำเพ็ญประโยชน์ตำมควำมถนัดของตนเอง
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
1. ด้ำนกำรบำเพ็ญประโยชน์มีดังนี้
(1) ด้ำนวิชำกำร (2) ด้ำนช่วยเหลือสังคม (3) ด้ำนกำรป้องกันจำกสิง่ เสพติด (4) ด้ำนอื่น ๆ
2. รวมจำนวนเวลำในกำรบำเพ็ญประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำ 20 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ
3. ลงจำนวนนักเรียนตำมเงื่อนไข ข้อ 1. โดยยึดด้ำนที่นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์มำกสุด

ช่วงชั้นที่

1

2

3

4

ระดับชั้น
ประถมศึกษำปี่ที่ 1
ประถมศึกษำปี่ที่ 2
ประถมศึกษำปี่ที่ 3
รวม
ประถมศึกษำปี่ที่ 4
ประถมศึกษำปี่ที่ 5
ประถมศึกษำปี่ที่ 6
รวม
มัธยมศึกษำปี่ที่ 1
มัธยมศึกษำปี่ที่ 2
มัธยมศึกษำปี่ที่ 3
รวม
มัธยมศึกษำปี่ที่ 4
มัธยมศึกษำปี่ที่ 5
มัธยมศึกษำปี่ที่ 6
รวม

รวมทั้งหมด

จำนวน
นักเรียน
232
252
269
753
295
287
312
894
214
223
218
655
169
199
186
554
2,845

จำนวนนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์ในแต่ละด้ำน
กำรป้องกัน
ช่วยเหลือ
วิชำกำร
จำกสิ่ง
อื่น ๆ
สังคม
เสพติด
232
252
269
753
295
287
312
894
164
50
173
50
168
50
505
150
119
50
2
147
50
136
50
2
402
150
2
2,554
300
-
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รวม 4 ด้ำน

คิดเป็น
ร้อยละ

232
252
269
753
295
287
312
894
214
223
218
655
169
199
186
554
2,845

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 4 จำนวนโรงเรียนที่พัฒนำควำมโดดเด่นเฉพำะ
รายการประเมิน

ประเภทความโดดเด่นและการเผยแพร่

1. พัฒนำโรงเรียนให้มีควำมโดด
เด่นเฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่เป็น
ที่ยอมรับของสังคม เช่น
โรงเรียนสุนทรียภำพ (ดนตรี
กีฬำ ศิลปะ) โรงเรียน
วิทยำศำสตร์ โรงเรียนพัฒนำ
อัจฉริยภำพ โรงเรียนพัฒนำ
ผู้นำฯลฯ

โรงเรียนสุนทรียภำพ (ดนตรี กีฬำ
ศิลปะ)
........โรงเรียนวิทยำศำสตร์
...........โรงเรียนพัฒนำอัจฉริยภำพ
........โรงเรียนพัฒนำผู้นำ
.......อื่นๆ โรงเรียน..................................
.......................................................
( ใช้ เครื่องหมำย  หน้ำประเภทควำม
โดดเด่นที่โรงเรียนดำเนินกำร)
การเผยแพร่ หมายถึง หน่วยงาน หรื อ
สถาบันอื่น ๆ ได้ นาความโดดเด่นของ
โรงเรี ยนไปใช้ โดยความร่วมมือจาก
โรงเรี ยน

2. เผยแพร่ควำมโดดเด่นของ
โรงเรียน

ผลเฉลีย่ การประเมิน
คิดเป็ นร้ อยละ ( ผลเฉลีย่ * 20 )
หมายเหตุ โดดเด่น คิดจำกร้อยละ 60
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ผลงานและการเผยแพร่
ผลงำนจำกควำมโดดเด่นเฉพำะ
5 = ผลงำนระดับนำนำชำติ
4 = ผลงำนระดับชำติ
3 = ผลงำนระดับภำค
2 = ผลงำนระดับเขต จังหวัด
1 = ไม่มีผลงำน

กำรเผยแพร่ควำมโดดเด่น
5 = เผยแพร่ระดับนำนำชำติ
4 = เผยแพร่ระดับชำติ
3 = เผยแพร่ระดับภำค
2 = เผยแพร่ระดับเขต จังหวัด
1 = ไม่มีกำรเผยแพร่

ผลการ
ประเมิน
4

2

3
60.00

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนบริหำรฝ่ำย งำนหลักสูตรและกำรสอน งำนศูนย์เทคโนโลยี
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสกัลยำลักษณ์ สุผำครอง 2. มิสมีนำ ชินำกร 3. มำสเตอร์นิรันดร์ ศรีสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 5 ครูผสู้ อนมีกำรจัดทำบทเรียน e – Learning และแบบทดสอบ Online
เกณฑ์กำรประเมิน
ด้ำนกำรประเมิน
รำยกำรประเมิน
และผลกำรประเมิน
ครูผสู้ อนมีกำรจัดทำบทเรียน 1.จัดอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเรื่อง  ผลกำรประเมิน
e – Learning และ
กำรจัดทำบทเรียน e – Learning และแบบทดสอบ
จำนวนข้อที่มีเครื่องหมำย 
แบบทดสอบ Online
Online
จำนวน 3 ข้อ (จำก 3 ข้อ)
2. มีกระบวนกำรจัดทำบทเรียน e – Learning และ
คิดเป็นร้อยละ 100
แบบทดสอบ Online
ระดับคุณภำพที่ได้ 5 = ดีเยี่ยม
 3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดเก็บข้อมูล บทเรียน
e – Learning และแบบทดสอบ Online

หมายเหตุ 1. ระดับคุณภำพ 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป/ 4 = ร้อยละ 75 - 89/ 3 = ร้อยละ60 - 74/ 2 = ร้อยละ 50 - 59/ 1 =
ต่ำกว่ำร้อยละ 50
2. ระดับคุณภำพ 5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง
3. เกณฑ์ผ่ำนคือ ระดับ 3 ขึ้นไป
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แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนหลักสูตรและกำรสอน งำนแนะแนว งำนอำคำรสถำนที่
ผู้จัดทำรำยงำน 1.มิสมีนำ ชินำกร 2.มิสกำญจนำ สุพรรณคง 3. มำสเตอร์นิกร ระโพธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 6 จำนวนโรงเรียนที่มีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ BBL
ด้ำนกำรประเมิน

รำยกำรประเมิน

1 จัดกำรเรียนกำรสอนให้
ตอบสนองต่อควำมถนัดของ
ผู้เรียน

1.จัดอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเรื่อง
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ BBL
2. มีกระบวนกำรค้นหำควำมถนัดของผู้เรียน
.......3. ใช้หลักกำรพัฒนำผูเ้ รียนตำมควำมถนัดคือ Fund
(ระดับประถม) Find(ระดับมัธยมต้น) และ Found
(ระดับมัธยมปลำย) โดยกำรเปิดห้องเรียนแบบสห
วิทยำกำร(ม.ต้น เตรียมวิชำเอก ม.ปลำยเรียน
วิชำเอก/อำชีพ)
4. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดเก็บข้อมูลควำม
ถนัด/อัจฉริยภำพของผู้เรียน
........5. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่พัฒนำสมองโดยมีกำร
Brain Gym เพื่อกระตุ้นสมอง และจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบ 4MAT หรือใกล้เคียง
.......6. มีหนังสือเรียน ใบงำน แบบ BBL
.......7. มีสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรูแ้ บบ BBL
........8. ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เกิดกำรกระตุ้นกำรพัฒนำ
สมอง
9. มีสนำมเด็กเล่นที่มีกำรเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่ำงกำย
เพื่อกำรพัฒนำสมอง
10. มีสนำมกีฬำไม่ต่ำกว่ำ 7 ประเภทกีฬำที่ให้ผู้เรียนได้
เล่นตำมควำมถนัดและสนใจ
11. มีศูนย์พัฒนำทำงอัจฉริยภำพทำงวิชำกำร
สุนทรียภำพ และนันทนำกำร
12. มีกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้แสดงออกในควำมสำมำรถ
ของผู้เรียน เช่น Got Talent กำรแข่งขัน
ควำมสำมำรถต่ำงๆ
13. มีโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพต่ำงๆ เพื่อสู่ควำมเป็น
เลิศของผู้เรียนและสถำนศึกษำ

2 จัดสภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยภำพของตน

3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำมถนัด
หรือสนใจ

เกณฑ์กำรประเมิน
และผลกำรประเมิน

 เกณฑ์กำรประเมิน
ให้โรงเรียนใช้เครื่องหมำย 
หน้ำรำยกำรประเมินที่พิจำรณำว่ำ
มีกำรดำเนินกำรและปฏิบัตไิ ด้ตำม
หลักกำรของกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
หลักกำรพัฒนำสมอง(BBL)
 ผลกำรประเมิน
จำนวนข้อที่มีเครื่องหมำย 
จำนวน 8 ข้อ (จำก 13 ข้อ)
คิดเป็นร้อยละ 61.53
ระดับคุณภำพที่ได้ 3 = ดี

หมายเหตุ 1. ระดับคุณภำพ 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป/ 4 = ร้อยละ 75 - 89/ 3 = ร้อยละ60 - 74/ 2 = ร้อยละ 50 - 59/ 1 =
ต่ำกว่ำร้อยละ 50
2. ระดับคุณภำพ 5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง
3. เกณฑ์ผ่ำนคือ ระดับ 3 ขึ้นไป
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แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1 โรงเรี ย นมี ร ะบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรตำมเกณฑ์ ข อง TQA 1) งำนนโยบำยและแผน
เสริมสร้างระบบการ
(Thailand Quality Award)หรือ TQC (Thailand Quality 2) งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย
บริหารจัดการโรงเรียนใน
Class)
เครือมูลนิธิฯ ตามหลัก
2 โรงเรียนบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร
1) งำนนโยบำยและแผน
ธรรมาภิบาล
2) งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย
3 ร้อ ยละของบุ ค ลำกรของโรงเรี ย นที่ ใ ช้ภ ำษำอั งกฤษในกำร 1) งำนบริหำรฝ่ำย
สื่อสำร (English Medium)
2) งำนกลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ
3) งำนศูนย์ภำษำ
4) งำนทรัพยำกรมนุษย์

30

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 1 โรงเรียนบริหำรจัดกำรตำมระบบ TQA
หมวดกำรประเมิน

หัวข้อประเมิน

1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
1.2 การกากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกว้าง
2) กำรวำงแผนกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
3) กำรมุ่งเน้นผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ
3.1 การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง
และผูเ้ รียน
3.2 ความผูกพันของนักเรียนและผู้ปกครอง
4) กำรวัด วิเครำะห์ และจัดกำร
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการ
ควำมรู้
ดาเนินการขององค์กร
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) กำรมุ่งเน้นบุคลำกร
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
6) กำรมุ่งเน้นกระบวนกำร
6.1 ระบบงาน
6.2 กระบวนการทางาน
7) ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนหลักสูตรและกิจกรรม และกระบวนกำร
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ
(ลูกค้ำ)
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร
7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กรและกำรกำรกำกับดูแลองค์กร
7.5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด
ผลเฉลีย่ การประเมิน
คิดเป็ นร้ อยละ ( ผลเฉลีย่ * 20 )
ผลการประเมิน
หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 3.2 มาตรการ 3.2.1
ระดับคุณภำพ
5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100
4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89
3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59
1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำร้อยละ 50

ผลกำรประเมิน
(ระดับคุณภำพ)

1) กำรนำองค์กร
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5
5
4
5
5
5

4

4.71
94.28
5 = ดีเยี่ยม

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 2 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร
ให้ใช้เครื่องหมำย  หน้ำรำยกำรประเมินที่พิจำรณำว่ำมีกำรดำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพ ในช่องผลที่ได้
หลักธรรมาภิบาล
ผลที่ได้
ผลการประเมิน
เกณฑ์การพิจารณา
1. หลักประสิทธิผล 1.1 กำรมีวิสัยทัศน์เชิง 1. ทิศทำง ยุทธศำสตร์ และแผนทั้งในระยะสั้น
ระดับคุณภาพที่ได้ 5
(Effectiveness)
ยุทธศำสตร์และกำร
และระยะยำวมีควำมชัดเจนสอดคล้องกับนโยบำย ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
ปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล แผนยุทธศำสตร์ของ คุณภำพ
ประสิทธิผล
มูลนิธิฯ มำตรฐำนกำรศึกษำประกันคุณภำพภำยใน ดีเยี่ยม 5 = 6 ข้อ
และภำยนอก อัตลักษณ์กำรศึกษำมูลนิธิฯ
ดีมำก 4 = 5 ข้อ
2. มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ดี
3 = 4 ข้อ
กำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจำปี
พอใช้ 2 = 3 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 3 ข้อ
1.2 กำรบริหำร
3. มีทิศทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
ชัดเจน
ทรัพยำกรบุคคล
4. มีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่เป็นไปตำม
แผนงำนและอยู่ในระดับมำตรฐำนที่ดี
1.3 กำรบริหำรจัดกำร 5. มีทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศที่
สำรสนเทศ
ชัดเจน
6. มีกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศที่เป็นไปตำม
แผนงำนและอยู่ในระดับมำตรฐำนที่ดี
2. หลักประสิทธิ
2.1 กำรบริหำรจัดกำร 1. มำตรฐำนและคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน
ระดับคุณภาพที่ได้ 5
ภาพ (Efficiency) องค์กำรอย่ำงมี
2. ภำรกิจหลักและงำนหลักที่มมี ำตรฐำน
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. ต้นทุนต่อหน่วยในกำรจัดกำรศึกษำที่
คุณภำพ
เหมำะสม
ดีเยี่ยม 5 = 8 ข้อ
4. ระดับวงเงินร่ำยจ่ำยงบประมำณที่เหมำะสม
ดีมำก 4 = 7 ข้อ
5. กำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงมีคุณภำพและเกิด ดี
3 = 5-6 ข้อ
ประโยชน์สูงสุด
พอใช้ 2 = 4 ข้อ
6. ระดับที่เพิ่มขึ้นของขีดควำมสำมำรถในกำรจัด ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 4 ข้อ
กำรศึกษำ
2.2 กำรดำเนินภำรกิจ 7. กำรดำเนินกำรภำรกิจมีควำมคุ้มค่ำเมื่อ
ด้วยควำมคุม้ ค่ำ
พิจำรณำทั้งประโยชน์และผลเสียทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่สำมำรถคำนวณเป็นตัวเงินได้
8. ฐำนข้อมูลและกลไกสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
เพื่อสร้ำงควำมคุม้ ค่ำ
3. หลักการ
3.1 ควำมสำเร็จในกำร 1. จัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำน
ระดับคุณภาพที่ได้ 5
ตอบสนอง
ดำเนินงำนตำมแผน
ประจำปี เกีย่ วกับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำง
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
(Responsiveness) ยุทธศำสตร์และ
ครบถ้วนและมีคุณภำพสมบูรณ์ รวมถึง มีกำร
คุณภำพ
แผนปฏิบัติงำนประจำปี ดำเนินงำนตำมแผนฯ และประสบผลสำเร็จได้ตำม ดีเยี่ยม 5 = 6 ข้อ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
แผนฯ ที่กำหนด
ดีมำก 4 = 5 ข้อ
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หลักธรรมาภิบาล

4. หลักภาระ
รับผิดชอบ
(Accountability)

เกณฑ์การพิจารณา
คุณภำพกำรให้บริกำร
3.2 กำรตอบสนองกำร
ให้บริกำร และกำรแก้ไข
ปัญหำข้อร้องเรียน
3.2.1ควำมสำเร็จในกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ระยะเวลำกำรให้บริกำร
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
3.2.2 กำรจัดให้มี
ช่องทำง/เครือข่ำยกำร
ให้บริกำรที่มีควำม
ครบถ้วนและมี
ประสิทธิผล
3.2.3 กำรนำนวัตกรรม
มำพัฒนำมำตรฐำน
คุณภำพกำรให้บริกำร
3.2.4 ระบบกำรแก้ไข
ปัญหำข้อร้องเรียนที่มี
ประสิทธิผล
3.3 กำรพัฒนำผู้ทำ
หน้ำที่รับผิดชอบในกำร
ให้บริกำรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีใจ
ให้บริกำร(Service
Mind)
4.1 กำรกำหนดให้มี
ระบบประเมินและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
4.1.1 กำรจัดทำ
ตำแหน่งงำนและคำ
บรรยำยลักษณะงำน
ขององค์กำรได้ครบถ้วน
4.1.2 กำรถ่ำยทอด
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
ขององค์กำรสู่ระดับ
บุคคล
4.2 กำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำม
เสี่ยง
4.2.1 กำรจัดให้มีกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำร
ควบคุมภำยในที่ดี

ผลที่ได้
ผลการประเมิน
2. มีกำรจัดทำแผนผังขั้นตอนกำรให้บริกำรและ ดี
3 = 4 ข้อ
มำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำรที่มีควำมครบถ้วน พอใช้ 2 = 3 ข้อ
สมบูรณ์
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 3 ข้อ
3. มีช่องทำง/เครือข่ำยกำรให้บริกำรที่ครบถ้วนมี
ประสิทธิผล รวมถึง ควำมสะดวกเหมำะสมกับ
ประชำชนผู้รับบริกำรโดยมีกำรจัดทำฐำนข้อมูลและ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนให้บริกำรที่
สมบูรณ์ และมีกำรใช้ข้อมูลอย่ำงเหมำะสม รวมถึง
กำรนำนวัตกรรมมำพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
4. กำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล
5. ประชำชนผูร้ ับบริกำรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ควำมพึงพอใจ/ควำมประทับใจจำกงำนบริกำรที่
ได้รับ

6. บุคลำกรผู้ให้บริกำร มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมชำนำญ และมีใจให้บริกำร(Service Mind)

1. มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของ
ระดับคุณภาพที่ได้ 5
องค์กำรสู่ระดับบุคคลได้ครบถ้วน
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
2. องค์กำรบรรลุเป้ำหมำยได้ครบถ้วนตำมภำรกิจ คุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 8 ข้อ
ดีมำก 4 = 7 ข้อ
ดี
3 = 5-6 ข้อ
พอใช้ 2 = 4 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 4 ข้อ

3. กำรปฏิบตั ิงำนได้ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มี
มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ
4. ผลเสียหำยอันเกิดจำกข้อผิดพลำดในกำร
ปฏิบัติงำนได้รับกำรบรรเทำหรือแก้ไขให้ดีขึ้น
….5.ผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่เกิดขึ้นจริงเป็นไป
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงทุกปัจจัยเสีย่ ง
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หลักธรรมาภิบาล

5. หลักความ
โปร่งใส
(Transparency)

6. หลักการมีส่วน
ร่วม
(Participation)

เกณฑ์การพิจารณา
4.2.2 กำรจัดให้มีกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงใน
องค์กำร
4.3 กำรจัดให้มีระบบ
กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนโดยมี
เชื่อมโยงกับระบบแรงจู
ใจและระบบกำรให้โทษ
อย่ำงเป็นรูปธรรม
4.4 กำรจัดให้มี
กระบวนกำรสร้ำงควำม
ตระหนักในเรื่องควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.1 กำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรแก่บุคลำกร
ผู้ปกครอง ประชำชน
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
5.2 ระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน
5.2.1 ระบบตรวจสอบ
ภำยในที่ครบถ้วน
5.2.2 กำรร่วม
ตรวจสอบของสมำคม
วิชำชีพ/สื่อมวลชน ใน
โครงกำรต่ำง ๆ
5.3 กำรดำเนินกำรด้ำน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตที่
ครบถ้วน
6.1 กำรเปิดเผยและ
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

ผลที่ได้

ผลการประเมิน

.6.บุคลำกรทุกระดับได้กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
7. สถำนศึกษำสำมำรถจัดสรรรำงวัลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเหมำะสม

8. บุคลำกรมีควำมตระหนักในเรื่องภำวะ
รับผิดชอบทั้งต่อตัวเอง ต่อประชำชน และต่อสังคม

1. บุคลำกร ผู้ปกครองและผู้เกีย่ วข้อง ที่รับทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียนที่ ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันสมัย
2. ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ครบถ้วน
3. สำมำรถปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
ภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบบัญชี และ
มำตรฐำนสำกล
4. กำรปฏิบตั ิงำนได้ตำมกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของโรงเรียน
5. ไม่มีเรื่องฟ้องร้องหรือร้องเรียนหน่วยงำน/
โรงเรียนในเรื่องทุจริต
6. กำรปฏิบตั ิงำนได้ตำมกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของโรงเรียน
7.ไม่มีเรื่องฟ้องร้องหรือร้องเรียนหน่วยงำน/
โรงเรียนในเรื่องทุจริต
1. ช่องทำงเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย
เพียงพอ มีประสิทธิภำพ
2. ข้อมูลข่ำวสำรที่ครบถ้วนถูกต้อง เชื่อถือได้
และทันกำล
3. บุคลำกร ผู้ปกครอง และประชำชนได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง
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ระดับคุณภาพที่ได้ 5
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 7 ข้อ
ดีมำก 4 = 6 ข้อ
ดี
3 = 4-5 ข้อ
พอใช้ 2 = 3 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 3 ข้อ

ระดับคุณภาพที่ได้ 5
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 11-12 ข้อ
ดีมำก 4 = 10 ข้อ
ดี
3 = 8-9 ข้อ
พอใช้ 2 = 6-7 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 6 ข้อ

หลักธรรมาภิบาล

เกณฑ์การพิจารณา
6.2 กำรรับฟังและ
บริหำรจัดกำรข้อคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อกำรบริหำรรำชกำร
แบบมีส่วนร่วม
6.3 กลไกสนับสนุนและ
เสริมสร้ำงศักยภำพกำร
มีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียและทุกภำค

ผลที่ได้
4. ช่องทำงรับฟังข้อคิดเห็นที่หลำกหลำยมี
ประสิทธิภำพ
5. ข้อคิดเห็นที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์และได้รับ
กำรตอบกลับ

6. คณะทำงำนผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และเครือข่ำย
ฯ ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
7. กลไกและกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรของผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และเครือข่ำยฯ
8. บุคลำกร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และเครือข่ำยฯ
ที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อร่วมบริหำร
9. บุคลำกร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และเครือข่ำยฯ
ที่เข้ำร่วมบริหำรกิจกรรม/โครงกำรกับโรงเรียน
6.4 กำรร่วมบริหำรและ 10. ระบบติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำน
ติดตำมตรวจสอบกำร
11. ควำมครบถ้วนของกำรปฏิบัติได้ตำมกฎ
ปฏิบัติงำนของโรงเรียน ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 12. กำรไม่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
และทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
7. หลักการ
7.1 กลไกกำรกระจำย 1. ควำมสำเร็จกำรกระจำยอำนำจ ภำรกิจ สู่
กระจายอานาจ
อำนำจ
บุคลำกร
(Decentralization 7.1.1 กำรบริหำรตำม
2. จำนวนภำรกิจไม่ต่ำกว่ำ 20 ภำรกิจที่มีกำร
หลักกำรกระจำยอำนำจ กระจำยอำนำจสู่บุคลำกร
ที่มีคุณภำพและได้
3. จำนวนภำรกิจโดยส่วนใหญ่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน
มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนตำมที่มูลนิธิฯ กำหนด
7.1.2 กลไกสนับสนุน
.4. กำรให้คำปรึกษำกำรปฏิบัตงิ ำนจำกกำร
กำรบริหำรตำมหลักกำร กระจำยอำนำจ
กระจำยอำนำจ
5. ควำมสำเร็จของกลไกในกำรสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของผู้รับกำรกระจำยอำนำจ
7.2 กลไกกำรมอบ
.6. จำนวนภำรกิจที่มีกำรมอบอำนำจผ่ำนเกณฑ์
อำนำจ
มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนที่มูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล
7.2.1 กำรบริหำรตำม
ฯ กำหนด
หลักกำรมอบอำนำจที่มี 7. กำรให้คำปรึกษำกำรปฏิบัตงิ ำนแก่ผู้รับมอบ
คุณภำพและได้
อำนำจ
มำตรฐำน
8. ควำมสำเร็จของกลไกในกำรสนับสนุนกำร
7.2.2 กลไกสนับสนุน
ปฏิบัติงำนของผู้รับมอบโอน
กำรบริหำรตำมหลักกำร 9. ผู้รับมอบอำนำจสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมกฎ
มอบอำนำจ
ระเบียบ และข้อบังคับของมูลนิธฯิ โดยไม่เกิดกำร
7.2.3 กำรติดตำมและ ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ตรวจสอบกำร
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ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพที่ได้ 5
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 9 ข้อ
ดีมำก 4 = 8 ข้อ
ดี
3 = 6-7 ข้อ
พอใช้ 2 = 5 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 5 ข้อ

หลักธรรมาภิบาล
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ปฏิบัติงำนจำกกำรมอบ
อำนำจ
8. หลักนิติธรรม
8.1 สิทธิของผู้มสี ่วนได้
(Rule of Law)
ส่วนเสีย
1. กำรเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิ และกำรใช้
สิทธิ
2. กิจกรรมกำรส่งเสริม
พัฒนำควำมรู้ กฎหมำย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
8.2 กำรศึกษำทบทวน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ในกำรปฏิบัติงำน
8.3 ผู้ใช้อำนำจ
1. ควำมเท่ำเทียมกัน
ของกำรบังคับใช้ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ดุลพินิจ ในกำร
ปฏิบัติงำน
2. กำรพัฒนำคุณภำพ
บุคลำกรในกำรใช้
อำนำจกฎหมำย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
3. ควำมเป็นอิสระของ
ผู้ทำหน้ำที่วินิจฉัย
4. กระบวนกำร
พิจำรณำควำมผิด และ
กำรกำหนดโทษ
9. หลักความเสมอ 9.1 กำรสร้ำงกลไกด้ำน
ภาค (Equity)
ควำมเสมอภำค
9.1.1 กำรสร้ำงกลไก
ด้ำนควำมเสมอภำคและ
จัดตั้งศูนย์ประสำนงำน
ด้ำนควำมเสมอภำค
9.1.2 กำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกร
ด้ำนควำมเสมอภำค
9.1.3 กำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนด้ำนควำม
เสมอภำค
9.1.4 กำรจัดกิจกรรม

ผลที่ได้

ผลการประเมิน

1. ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียรับรู้ประโยชน์จำกสิทธิ และ
ส่วนโรงเรียนปรำศจำกกำรละเมิดสิทธิ
2. บุคลำกรมีควำมรู้ขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของโรงเรียน

ระดับคุณภาพที่ได้ 5
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 7 ข้อ
ดีมำก 4 = 6 ข้อ
ดี
3 = 4-5 ข้อ
พอใช้ 2 = 3 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 3 ข้อ

3. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีควำมถูกต้อง เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับสภำวะกำรณ์ปัจจุบัน
4. ผู้มีอำนำจใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่ำงเท่ำ
เทียมกันไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ
5. ผู้มีอำนำจใช้อำนำจ และดุลยพินิจโดยชอบใน
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่
.6. ผู้ทำหน้ำที่วินิจฉัย หรือตัดสิน ได้ผ่ำน
กระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส และมีอิสระในกำรทำ
หน้ำที่วินิจฉัยอย่ำงเต็มที่
7. มีขั้นตอนกระบวนกำรพิจำรณำควำมผิด และ
กำรกำหนดโทษ อย่ำงเป็นธรรม

1. มีกลไกกำรทำงำนด้วยควำมเสมอภำค
….2. มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนควำมเสมอภำค
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทและควำมเสมอ
ภำค
4. มีองค์ควำมรูด้ ้ำนควำมเสมอภำค
….5. มีศูนย์ประสำนงำนด้ำนควำมเสมอภำค
6. มีกิจกรรมของกำรส่งเสริมและแลกเปลีย่ นทั้ง
ภำยในและภำยนอก
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ระดับคุณภาพที่ได้ 4
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 9-10 ข้อ
ดีมำก 4 = 8 ข้อ
ดี
3 = 6-7 ข้อ
พอใช้ 2 = 5 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 5 ข้อ

หลักธรรมาภิบาล

10. หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ
(Consensus
Oriented)

ผลที่ได้

เกณฑ์การพิจารณา
ส่งเสริมด้ำนควำมเสมอ
ภำค
9.2 กำรบูรณำกำรควำม
เสมอภำคเข้ำกับกำร
กำหนดมำตรฐำนของ
กระบวนกำรทำงำนและ
กำรให้บริกำร

7. มีกระบวนกำรกำรทำงำนตำมมำตรฐำนองค์กร
ว่ำด้วยเรื่องควำมเสมอภำค
8. มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
อย่ำงสม่ำเสมอ
9. ผู้รับบริกำร/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย มีกำรรับรู้ถึง
ควำมเสมอภำค /มีควำมพึงพอใจ/มีทัศนคติที่ดี
10. ไม่มีข้อร้องเรียนจำกปฏิบัตงิ ำน/ กำร
ข้อตกลงที่เกิดจำกกำร 1. โรงเรียนใช้กระบวนกำรฉันทำมติเสมอเมื่อมี
ใช้กระบวนกำรเพื่อหำ นโยบำย/กิจกรรมที่ให้ก่อให้เกิดกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ข้อคิดเห็นจำกกลุ่ม
ประโยชน์และเสียประโยชน์
บุคคลที่ได้รับประโยชน์ 2. ผลของฉันทำมติที่ออกมำทุกครั้งเป็นที่ยอมรับ
และเสียประโยชน์
ของกลุ่มบุคคลทีไ่ ด้รับประโยชน์และเสียประโยชน์
โดยเฉพำะกลุ่มทีไ่ ด้รับ โดยไม่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ ตำมมำ
ผลกระทบโดยตรง
3. บุคลำกรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อกำรใช้
กระบวนกำรฉันทำมติ
4. ผลของฉันทำมติทุกครั้งได้รบั กำรประกำศให้
ทรำบอย่ำงโปร่งใส
5. เมื่อกระบวนกำรฉันทำมติไม่สำเร็จ บุคลำกร
ยินยอมให้ผู้บริหำรระดับสูง/คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
ผู้อำนวยกำรตัดสินใจอย่ำงเต็มใจ
ผลเฉลีย่ การประเมิน
คิดเป็ นร้ อยละ ( ผลเฉลีย่ * 20 )
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพที่ได้ 5
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 5 ข้อ
ดีมำก 4 = 4 ข้อ
ดี
3 = 3 ข้อ
พอใช้ 2 = 2 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 2 ข้อ

ที่มำ : คู่มือกำรจัดระดับกำรกำกับดูแลองค์กำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
(Good Governance Rating)
หมำยเหตุ: ระดับคุณภำพ
5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100
4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89
3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59
1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำร้อยละ 50
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4.90
98.00
5 = ดีเยี่ยม

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 3 ร้อยละของบุคลำกรของโรงเรียนที่ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร (English Medium)
ประเภทบุคลำกร
1. สำยสนับสนุน
2. สำยวิชำกำร
3. หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน
รวม

จำนวน
66
95
56
217

บุคลำกรที่ใช้ภำษำอังกฤษในกำร
สื่อสำร (English Medium)
16
56
11
83
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คิดเป็นร้อยละ
24.24
58.94
19.84
38.24

แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด
การบริหารทรัพยากร
มนุษย์โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯให้เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
2 ร้อยละครูและบุคลำกรมีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน
วิชำชีพคุรุสภำ
3 โรงเรียน มีกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพตำมคู่มือกำรบริหำรงำนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
4 จำนวนครู บุคลำกรฯ และเจ้ำหน้ำที่ ที่ลำออกต่อปีกำรศึกษำ
ลดลง
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ผู้รับผิดชอบ
งำนทรัพยำกรมนุษย์
งำนทรัพยำกรมนุษย์
งำนทรัพยำกรมนุษย์
งำนทรัพยำกรมนุษย์

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 1 ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ
ประเภทบุคลำกร
1. สำยสนับสนุน
2. สำยวิชำกำร
3. หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน
รวม

จำนวน
66
95
56
217

ควำมผูกพันต่อองค์กรระดับดีขึ้นไป
63
91
53
207

องค์ประกอบของควำมผูกพันต่อองค์กรคือ
1. ควำมพยำยำมทุม่ เทปฏิบตั ิงำนเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2. ควำมภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
3. กำรดำรงสมำชิกภำพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
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คิดเป็นร้อยละ
95.45
95.78
94.64
95.39

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 2 ร้อยละบุคลำกรมีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพคุรสุ ภำ
ประเภทบุคลำกร
1. ครูนิเทศ
2. ครู
3. หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน
รวม

จำนวน
11
150
56
217

จำนวนที่มีคุณภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำนวิชำชีพคุรสุ ภำระดับดีขนึ้ ไป
10
143
55
208

คิดเป็นร้อยละ
90.90
95.33
98.21
95.85

หมายเหตุ : เครื่ องมือประเมิน
1. ครูนิเทศ ใช้เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะตำมหลักเกณฑ์เฉพำะ(มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน) ของระเบียบกำร
คัดเลือกผู้ร่วมบริหำร ครู ครูนเิ ทศ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น (ฉบับปรับปรุง 2556) โดยมีคะแนนเต็ม 200 ให้นำ
คะแนนที่ได้ หำรด้วย 2 และนำมำเทียบระดับคุณภำพ
2. ครู ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 7 โดยให้บุคลำกรนิเทศเป็นผู้ประเมินและสรุปผลกำร
ประเมิน
3. หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน ใช้เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะตำมหลักเกณฑ์เฉพำะ(มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน)
ของระเบียบกำรคัดเลือกผูร้ ่วมบริหำร ครู ครูนเิ ทศ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น (ฉบับปรับปรุง 2556) โดยมีคะแนนเต็ม
200 ให้นำคะแนนที่ได้ หำรด้วย 2 และนำมำเทียบระดับคุณภำพ
4.ระดับคุณภำพ

5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100
4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89
3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59
1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำร้อยละ 50
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แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงำนรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย์
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสเกสร สีนวล 2.มิสศิรินธร มำชัยวงศ์ 3. มิสณฐอร หำญสมบูรณ์ 4. มิสนิฤมล ขัดธิพงษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 3 โรงเรียนมีกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพตำมคูม่ ือกำร
บริหำรงำนโรงเรียนในเครือมูลนิธฯิ
หมำยเหตุ : สำนักบริหำรมูลนิธฯิ ยังไม่ได้จัดทำคูม่ ือกำรบริหำรงำนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
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แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย์
ผู้จัดทำรำยงำน มิสเกสร สีนวล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 4 ร้อยละของครู บุคลำกรฯ และเจ้ำหน้ำที่ ที่ลำออกลดลง
ประเภทบุคลำกร
1. สำยสนับสนุน
2. สำยวิชำกำร
3. หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน
รวม

จำนวน
66
95
56
217

จำนวนที่ลำออก
2559
2560
1
3
1
1
5
1
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คิดเป็นร้อยละ
2559
2560
1.51
3.15
1.05
1.78
2.30
0.46

ควำมต่ำง
(ร้อยละ)
-1.51
-2.10
-1.78
-1.84

แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างและขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ
ต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 จำนวนองค์ควำมรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี และอื่น ๆ 1)
ที่เกิดจำกควำมร่วมมือของเครือข่ำย
2)
3)
4)
5)
6)
2

ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด
แลกเปลีย่ นและเผยแพร่องค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม ที่
ได้รับกำรพัฒนำ
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

ผู้รับผิดชอบ
งำนบริหำรฝ่ำย
งำนแหล่งเรียนรู้
งำนหลักสูตร
งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
งำนระดับชั้น
งำนแนะแนว
งำนบริหำรฝ่ำย
งำนแหล่งเรียนรู้
งำนหลักสูตร
งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
งำนระดับชั้น
งำนแนะแนว

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 1 จำนวนองค์ควำมรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี และอื่น ๆทีเ่ กิดจำกควำมร่วมมือของเครือข่ำย
ลักษณะควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี
ชื่อเครือข่ำย
ควำมสำเร็จที่เกิดจำกควำมร่วมมือของเครือข่ำย
นวัตกรรม องค์ควำมรู้และอื่นๆ
1.มหำวิทยำลัยรำชภัฎลำปำง 1. อนุเครำะห์ห้องปฏิบตั ิกำรวิทยำศำสตร์ 1. ผู้เรียนดำเนินกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์
2. อำจำรย์ มำนิเทศกำรสอนและ
เพื่อจัดทำโครงงำนได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัด
ที่ตั้งไว้
กำรศึกษำ
2. ครูผู้สอนได้รับกำรนิเทศและปรับปรุงวิธีกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมคำแนะนำ
2.ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำร
เรียนรูเ้ กำะคำ จังหวัดลำปำง

1.อนุเครำะห์สถำนที่
2.บุคลำกร เป็นวิทยำกรให้ควำมรูก้ ับ
ผู้เรียนและครู

ผู้เรียนได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับวิทยำศำสตร์
จักรวำล และอื่น ๆ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้

3.บ้ำนสำมขำ อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปำง

1.อนุเครำะห์สถำนที่
2.บุคลำกร เป็นวิทยำกรให้ควำมรูก้ ับ
ผู้เรียนและครู

ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กำรดำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง และอื่น ๆ บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4.ชุมชนท่ำมะโอ จังหวัดลำปำง 1.อนุเครำะห์สถำนที่
2.บุคลำกร เป็นวิทยำกรให้ควำมรูก้ ับ
ผู้เรียนและครู

ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี กำรดำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง และอื่น
ๆ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
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แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์อัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ควำมรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยีและอื่นๆที่ได้รับกำรพัฒนำ
ลำดับ
ชื่อ-นำมสกุล
องค์ควำมรู้ที่ได้พัฒนำ ถ่ำยทอด แลกเปลีย่ นและเผยแพร่
1 มิสขวัญดำว ถิ่นสุข
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำและ STEM ศึกษำ
2 มิสปำริชำติ วังชำ
งำนวิจัยในชั้นเรียน ระดับปฐมวัย
3 มิสวัจนันท์ พวงเงิน
4 มำสเตอร์อรรถพล ชื่นกุล
(ทฤษฎี Constructionism กับ ทฤษฎีพหุปัญญำ ) และ เทคโนโลยีหุ่นยนต์
5 มำสเตอร์ศมำ ชื่นกุล
6 มิสศิริพร ปิยะตระกูล
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และ กำรสอนภำษำไทยอย่ำงไรให้
อ่ำนออกเขียนได้
7 มำสเตอร์กฤตภำส เสมอพิทักษ์
บทบำทของครูต่อกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี สู่มำตรฐำนมูลนิธิฯ และ
มำตรฐำนสำกล
8 คณะครูระดับปฐมวัย จำนวน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดสภำพแวดล้อม โครงกำร และปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ
9 คน
ในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ระดับปฐมวัย
9 คณะครูศูนย์ดนตรี จำนวน 10
กำรจัดตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตร้ำ
คน
10 คณะครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร ด้ำนกำรเรียนกำรสอน Robotic ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 4
งำนและเทคโนโลยี จำนวน 11
คน

จำนวนบุคลำกรทั้งหมด 217 คน
จำนวนบุคลำกรที่สร้ำงองค์ควำมรูถ้ ่ำยทอด แลกเปลีย่ นและเผยแพร่ 37 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.05
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แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
เสริมสร้างให้บุคลากรมี
การสร้างองค์ความรู้
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ความรู้
นวั ต กรรมและอื่ น ๆ ที่
ได้รับจากการพัฒนา

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
ลาดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
1 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำง 1) งำนประกันคุณภำพ
องค์ ค วำมรู้ ถ่ ำ ยทอด แลกเปลี่ ย น และเผยแพร่ 2) งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย
ควำมรู้ นวัตกรรม
2

ร้ อ ยละของบุ ค ลำกรที่ มี ก ำรสร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ ห รื อ 1) งำนประกันคุณภำพ
นวัตกรรม
2) งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย

3

จำนวนองค์ควำมรู้ หรือ นวัตกรรมที่มีกำรถ่ำยทอด 1) งำนประกันคุณภำพ
แลกเปลี่ยน และเผยแพร่
2) งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย
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แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์อัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ ที่ได้รับจากการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 1 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และ
เผยแพร่ควำมรู้ นวัตกรรม

ประเภทบุคลำกร
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
ภำคภำษำอังกฤษ CEP
สนับสนุนกำรสอน
รวม

จำนวน

75
73
19
83
250

บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
คิดเป็นร้อยละ
ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ควำมรู้ นวัตกรรม
98.66
74
100
73
94.73
18
100
83
99.20
248
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แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์อัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ ที่ได้รับจากการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม
ประเภทบุคลำกร

จำนวน

1.กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
2.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
3.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
4.กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
5.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ
6.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
7.กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
8.กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
รวม

21
19
18
17
7
15
10
24
131
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บุคลำกรที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
คิดเป็นร้อยละ
หรือนวัตกรรม
20
95.24
19
100
17
94.44
14
82.35
7
100
15
100
8
80.00
23
95.83
123
93.89

แบบรายงานตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนยุทธศาสตร์อัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ ที่ได้รับจากการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ลาดับที่ 3 จำนวนองค์ควำมรู้ หรือ นวัตกรรมที่มีกำรถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

องค์ควำมรู้ที่ได้พัฒนำ ถ่ำยทอด แลกเปลีย่ นและเผยแพร่
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำและ STEM ศึกษำ
งำนวิจัยในชั้นเรียน ระดับปฐมวัย
ทฤษฎี Constructionism กับ ทฤษฎีพหุปัญญำ และ เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และ กำรสอนภำษำไทยอย่ำงไรให้อ่ำนออกเขียนได้
บทบำทของครูต่อกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี สู่มำตรฐำนมูลนิธิฯ และมำตรฐำนสำกล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดสภำพแวดล้อม โครงกำร และปัจจัยสู่ควำมสำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปำง ระดับปฐมวัย
กำรจัดตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตร้ำ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน Robotic ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 4

~ 49 ~

ส่วนที่ 4
แบบการรายงานการดาเนินงานตามมาตรการตามแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัด
กำรศึกษำให้บรรลุ
ตำมทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต

กลยทธ์ที่ 1.1 พัฒนำ
ผู้เรียนในกำรแสวงหำสัจ
ธรรมของชีวิต(ตำมคุณค่ำ
พระวรสำร) มีวิรยิ ะ
อุตสำหะ รับผิดชอบต่อ
สังคม

แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมจริงและ
ดำเนินชีวิตตำมที่ค้นพบ

1.1.2 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์และ
ยอมรับสภำพใหม่ๆ ของชุมชนทำงกำรศึกษำ
1.1.3 ให้ผู้เรียนมีส่วนในกำรช่วยเหลือสังคม
1.2.1
พัฒนำบุคลำกรให้มีทัศนคติกำรร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำผู้ร่วม
ร่วมงำน และเอื้ออำทรต่อทุกคน
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ 1.2.2 พัฒนำครู ผู้บริหำรทุกระดับให้เป็น ผู้
ชี้แนะและผู้นำ ให้ควำมสนใจส่วนตัวในกำรพัฒนำ
เข้ำใจ และปฏิบัติตำม
1.2.3 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ค่ำนิยม ใน
แบบมีส่วนร่วม
แนวมงฟอร์ต

กลยุทธ์ที่ 1.3 จัด
กำรศึกษำ เพื่อส่งเสริม
กำรเคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์สิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็กควำม
ยุติธรรม และสันติ

สำนักผู้อำนวยกำร
- งำนอภิบำล
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- งำนระดับชั้น/งำนสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- งำนแนะแนว
- งำนสัมพันธ์ชุมชน
สำนักผู้อำนวยกำร
- งำนทรัพยำกรมนุษย์

ฝ่ำยวิชำกำร
- งำนหลักสูตร
- งำนนิเทศฯ
1.3.1รับผู้เรียนที่มำจำกสังคมที่ด้อยโอกำส ทำง
สำนักผู้อำนวยกำร
ร่ำงกำย สังคม และเศรษฐกิจจำนวนไม่น้อยกว่ำ
- งำนนโยบำยและแผน
10 คน
ฝ่ำยธุรกำร
- งำนบริหำรฝ่ำย
1.3.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนที่มี
ฝ่ำยวิชำกำร
ควำมสำมำรถพิเศษ
- งำนกลุ่มสำระฯ/โครงกำรพิเศษ
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- งำนดนตรีและกำรแสดง
- งำนกีฬำ
1.3.4 มีโครงกำรช่วยเหลือชุมชนด้ำนควำม
สำนักผู้อำนวยกำร
ยุติธรรมและสันติ
- งำนอภิบำล
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- งำนสัมพันธ์ชุมชน
1.3.5 มีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนทักษะทำงสมอง ฝ่ำยวิชำกำร
ซีกขวำ
- กลุ่มสำระศิลปะ
- กลุ่มสำระสุข -พลศึกษำ
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- งำนกีฬำ
- งำนดนตรีและกำรแสดง
ฝ่
ำยวิชำกำร
1.3.6 เปิดโอกำสให้ผเู้ รียนได้ทำงำนร่วมกัน
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
โดยผ่ำนกำรทำโครงงำนหรือโครงกำรต่ำงๆ
- กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
- งำนโครงกำรพิเศษ
- งำนแหล่งเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์

แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- งำนคณะกรรมกำรนักเรียน
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1.3.7 พัฒนำทักษะเชิงวิเครำะห์ของผู้เรียน ต่อ
ฝ่ำยวิชำกำร
สื่อสำรมวลชน เครือข่ำยทำงสังคมทำงเทคโนโลยี - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
1.3.8 สร้ำงสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำและ
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
โครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถจัดกำรกับ
- งำนแนะแนว
ควำมเครียดและวิกฤติส่วนตัวด้วยควำมอดทน
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
- งำนอำคำรสถำนที่
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- งำนระดับชั้น
1.3.11 จัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ฝ่ำยวิชำกำร
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม และสันติ
- งำนหลักสูตร
- กลุ่มสำระสังคม
สำนักผู้อำนวยกำร
- งำนอภิบำล
- งำนทรัพยำกรมนุษย์
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
งำนคณะกรรมกำรนักเรียน
1.4.1
สร้
ำ
งเครื
อ
ข่
ำ
ยในกำรพั
ฒ
นำกำรจั
ด
ส
ำนั
กผู้อำนวยกำร
กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้ำง
- งำนทรัพย์ฯ
ผู้ร่วมงำนและเสริมพลัง กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
- งำนอภิบำล
เครือข่ำยเพื่อจัด
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
- งำนสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ำยวิชำกำร
- กลุ่มสำระสังคม
- งำนหลักสูตร
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
- งำนอำคำรสถำนที่
กลยุทธ์ที่ 1.5 เคำรพต่อ 1.5.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปลูกฝังผู้เรียน ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
ให้เคำรพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต
- งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ชุมของชีวิต
1.5.2 พัฒนำวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงกำรเคำรพ - งำนระดับชั้นฝ่ำยวิชำกำร
และใส่ใจต่อชุมชนของชีวิตและกำรใช้ทรัพยำกร - กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์/ กลุ่มสำระ
สังคม ฯ
ของโลกอย่ำงยั่งยืน
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
- งำนอำคำรสถำนที่
1.5.3 ปลูกฝังกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
ฝ่ำยวิชำกำร
ยั่งยืนอย่ำงเป็นระบบ
- งำนหลักสูตร
- กลุ่มสำระ วิทยำศำสตร์
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
งำนอำคำรสถำนที่
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
1.5.4 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งำนบริหำรฝ่ำย
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
1.5.5 พัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม

1.5.6 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำย
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
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- งำนอำคำรสถำนที่
- งำนอนำมัย
- งำนโภชนำกำร
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
- งำนอำคำรสถำนที่

แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ. 2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงำนรับผิดชอบ งำนอภิบำล งำนระเบียบวินัย งำนระดับชั้น
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสสุจินดำ เหมือนแท้ 2. มำสเตอร์สุรชัย คำบุญลือ 3. มิสสมศรี วสิษฐวุฒิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต(ตามคุณค่าพระวรสาร) มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม
มาตรการ
การดาเนินงาน
1.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหำ สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
ควำมจริงและดำเนินชีวิตตำมที่
1. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่ำง ๆ
ค้นพบ จำกประสบกำรณ์/กิจกรรม
2. งำนอภิบำลดำเนินโครงกำรต้นกล้ำคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรม
ฝ่ำยจิต/ศำสนำ วัฒนธรรมของ
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปันน้ำใจสร้ำงรอยยิ้ม กิจกรรมเยีย่ มเด็กรอโอกำส
สถำนศึกษำ อำทิ ควำมไว้วำงใจ
กิจกรรมมอบน้ำใจไออุ่นสูภ้ ัยหนำว กิจกรรมสัมผัสชีวิต
ควำมยุติธรรม ควำมสัมพันธ์ กำรมี
3. งำนระเบียบวินัยจัดกิจกรรมธนำคำรควำมดี กิจกรรมคนดีอัสสัมชัญ
ส่วนร่วม มีน้ำใจ และกำรให้อภัย
4. งำนระดับชั้นดำเนินโครงกำร ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม
1.1.2 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนมี
ประสบกำรณ์และยอมรับสภำพ
ใหม่ๆ ของชุมชนทำงกำรศึกษำใน
เรื่องควำมยำกจน ควำมยุติธรรม
กำรไม่ละเมิดสิทธิต่ำง ๆ

1.1.3 ให้ผู้เรียนมีส่วนในกำร
ช่วยเหลือสังคม

ผู้เรียนร้อยละ 91.44 ได้แสวงหำควำมจริงและดำเนินชีวิตตำมที่ค้นพบ
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
1. งำนอภิบำลดำเนินโครงกำรต้นกล้ำคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปันน้ำใจสร้ำงรอยยิ้ม กิจกรรมเยีย่ มเด็กรอ
โอกำส กิจกรรมมอบน้ำใจไออุ่นสูภ้ ัยหนำว กิจกรรมสัมผัสชีวิต
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ จัดกิจกรรมอบรมสิทธิมนุษยชน กิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ทักษะชีวิต
ผู้เรียนร้อยละ 89.91 เข้ำร่วมกิจกรรมกำรมีประสบกำรณ์และยอมรับสภำพใหม่ๆ ของ
ชุมชนทำงกำรศึกษำ
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
1. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้ำนยำเสพติด
2. งำนอภิบำลดำเนินโครงกำรต้นกล้ำคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปันน้ำใจสร้ำงรอยยิ้ม กิจกรรมเยีย่ มเด็กรอ
โอกำส กิจกรรมมอบน้ำใจไออุ่นสูภ้ ัยหนำว กิจกรรมสัมผัสชีวิต
ผู้เรียนร้อยละ 87.79 มีส่วนในกำรช่วยเหลือสังคม
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.71 ระดับ 4 = ดีมำก

สรุปผล
หมายเหตุ: ระดับคุณภาพ
5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100
4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89
3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59
1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำร้อยละ 50
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560-2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงำนรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย์ งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน
ผู้จัดทำรำยงำน 1.มิสเกสร สีนวล 2.มิสศิรินธร มำชัยวงศ์ 3. มิสนิฤมล ขัดธิพงษ์ 4.มิสณฐอร หำญธนบูรณ์
5.มิสกัลยำลักษณ์ สุผำครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เข้าใจ และปฏิบัติตามค่านิยม ในแนวมงฟอร์ต
มำตรกำร
กำรดำเนินงำน
1.2.2 พัฒนำบุคลำกรให้มีทัศนคติ สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
กำรร่วมมือ ร่วมงำน และเอื้ออำทร 1. งำนอภิบำลจัด กิจกรรมสัมผัสชีวิตจิตสำธำรณะ
ต่อทุกคน
2. งำนบริหำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญใส่บำตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วัน
เด็กและวันครู ร่วมงำนแห่เทียนเข้ำพรรษำ สำหรับครูที่นับถือศำสนำคริสต์ เข้ำ
ร่วมพิธีบูชำมิสซำทุกวันศุกร์ต้นเดือน และไปเข้ำเงียบ
3. สำนักผู้อำนวยกำรจัดประชุมครูในทุกเดือน เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคลำกร
ในควำมร่ วมมือ ทุกกิ จกรรมที่โ รงเรียนจั ดด้วยควำมเต็มใจ เสียสละ เน้นควำม
สำมั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ และร่ ว มกั น ปกป้ อ งรั ก ษำชื่ อ เสี ย งของโรงเรี ย นโดยกำร
แสดงออกในกำรตั้งใจทำงำนเพื่อตอบแทนโรงเรียน
บุคลำกรร้อยละ 97.01 มีทัศนคติกำรร่วมมือ ร่วมงำน และเอื้ออำทรต่อทุกคนระดับดี
ขึ้นไป
1.2.3 พัฒนำครู ผู้บริหำรทุกระดับ สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
ให้เป็น ผู้ชี้แนะและผู้นำ ให้ควำม
1. งำนทรัพยำกรมนุษย์ร่วมกับงำนแนะแนว สร้ำงควำมเข้ำใจวิธีกำรให้คำแนะนำ
สนใจส่วนตัวในกำรพัฒนำเชำว์
แก่ผู้เรียน มีกำรแก้ไขปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนรู้ พฤติกรรม ติดต่อประสำนงำนกับ
ปัญญำ อำรมณ์ ศีลธรรม กำรเห็น
ผู้ปกครองอยู่เสมอ และรู้กระบวนกำรที่จะช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ ทั้ง
คุณค่ำในตนเองและควำมรับผิดชอบ
กำรประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในโรงเรียนและหน่วยงำนภำยนอก
ของผู้เรียน
2. ครูป ระจ ำชั้น ครู ประจำวิ ชำ สั งเกตนัก เรีย นในห้อ งที่ส อน ถ้ำมี ควำมคิด เห็ น
ตรงกันว่ำนักเรียนเริ่มมีปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ ก็จะมีกำรประชุมปรึกษำหำแนวทำง
ช่วยเหลือ ถ้ำเป็นปัญหำที่ เล็กน้อย/ไม่รุนแรง ครูจะช่วยกันแก้ไข ถ้ำ เป็นปัญหำ
พฤติก รรมที่ รุนแรง ก้ำ วร้ำว หรือ อื่น ๆ จะแจ้งหัว หน้ำสำยชั้น หัวหน้ ำฝ่ำ ย
กิจกำรนักเรียนตำมลำดับ และส่งเรื่องให้ผู้ปกครองรับทรำบ ซึ่งต้องผ่ำนกำร
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เพื่อจะเรียกนักเรียนมำสอบถำมพูดคุย เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญ หำให้ดีขึ้ น รวมทั้ งแนะนำส่ งพบคุณหมอในกำรแก้ไ ขปัญ หำ พฤติ กรรม
อำรมณ์ให้นักเรียนได้รับกำรรักษำ ปรับแก้ไขพฤติกรรมได้อย่ำงถูกต้อง
ครูและผู้ร่วมบริหำรร้อยละ 95.25 เป็นผู้ชี้แนะและผู้นำฯ ระดับดีขึ้นไป
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มำตรกำร
1.2.4 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอนแบบมีส่วนร่วม

กำรดำเนินงำน
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน
ส่งเสริมให้ครูวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และนำข้อมูลไปวำงแผนในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละวิชำ พร้อมทั้งมีข้อมูลไปบันทึกไว้ในแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้
2. งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียนกำกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ของครูในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
แบบมีส่วนร่วม โดยในแบบประเมินกำรนิเทศได้ระบุเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนมีกำรตั้งคำถำมที่กระตุ้นผู้เรียนโดยใช้กระบวนกำรคิด
และร่วมแสดงควำมคิดเห็น และใช้ วิธีกำรสอนหรือเทคนิคกำรสอนส่งเสริม
พั ฒ นำกำรของผู้ เ รี ย นตำมควำมสำมำรถได้ อ ย่ ำ งหลำกหลำยและมี
ประสิทธิภำพ
ครูร้อยละ 93.58 จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบมีส่วนร่วมระดับดีขึ้นไป

สรุปผล

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95.28 ระดับ ดีเยี่ยม

หมายเหตุ: ระดับคุณภาพ
5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100
4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89
3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59
1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำร้อยละ
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน อัสสัมชัญลาปาง
พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงำนรับผิดชอบ งำนรับนักเรียน งำนแนะแนว
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสดำรณี ศรีสุข 2. มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กความยุติธรรมและสันติ
มาตรการ
การดาเนินงาน
1.3.1 รับผูเ้ รียนที่มำจำกสังคมที่ดอ้ ย สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
โอกำส ทำงร่ำงกำย สังคม และ
1. งำนรับนักเรียนดำเนินกำรเปิดรับสมัคร สัมภำษณ์ สอบข้อเขียน ตรวจสำร
เศรษฐกิจจำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คน
เสพติด ประกำศผล ไม่พบนักเรียนที่ที่มำจำกสังคมที่ด้อยโอกำส ทำงร่ำงกำย
สังคม และเศรษฐกิจ
2. งำนแนะแนวสำรวจผู้เรียนที่มำจำกสังคมที่ด้อยโอกำส ทำงร่ำงกำย สังคม
และเศรษฐกิจ พบว่ำมีผู้เรียนจำนวน 1 คนที่มำขอรับทุนซึ่งมีปัญหำทำง
เศรษฐกิจ

1.3.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ให้กับผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ

1.3.4 มีโครงกำรช่วยเหลือชุมชน
ด้ำนควำมยุติธรรมและสันติ

โรงเรียนรับผู้เรียนที่มำจำกสังคมทีด่ ้อยโอกำสจำนวน 1 คน
ผลกำรดำเนินกำร  น้อยกว่ำ 10 คน  10 คนขึ้นไป
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำ
พลศึกษำ จัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ ได้แก่
บำสเกตบอล ยูโด ฟุตบอล
2. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ ิลปะ จัด
กำรศึกษำให้กับผูเ้ รียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนดนตรี ศิลปะ ได้แก่ กำร
เต้น วำดภำพ ดนตรี ร้องเพลง
ผลกำรดำเนินกำร  ไม่ได้ดำเนินกำร/น้อย  ดำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพ
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
1. งำนอภิบำลดำเนินโครงกำรต้นกล้ำคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปันน้ำใจสร้ำงรอยยิ้ม กิจกรรมเยีย่ มเด็กรอโอกำส
กิจกรรมมอบน้ำใจไออุ่นสูภ้ ัยหนำว กิจกรรมสัมผัสชีวิต
2. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำน
ยำเสพติด

ผลกำรดำเนินกำร  ไม่ได้ดำเนินกำร/น้อย  ดำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพ
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มาตรการ
1.3.5 มีกระบวนกำรพัฒนำผูเ้ รียน
ทักษะทำงสมองซีกขวำ ในกำร
พัฒนำจินตนำกำร อำรมณ์ และมิติ
ในกำรสร้ำงสรรค์ของตนต่อชีวิต

การดาเนินงาน
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำ
พลศึกษำ จัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ ได้แก่
บำสเกตบอล ยูโด ฟุตบอล
2. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ ิลปะ จัด
กำรศึกษำให้กับผูเ้ รียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนดนตรี ศิลปะ ได้แก่ กำร
เต้น วำดภำพ ดนตรี ร้องเพลง

ผลกำรดำเนินกำร  ไม่ได้ดำเนินกำร/น้อย  ดำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพ
1.3.6 เปิดโอกำสให้ผเู้ รียนได้ทำงำน สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
ร่วมกันโดยผ่ำนกำรทำโครงงำนหรือ
1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
โครงกำรต่ำงๆ
วิทยำศำสตร์ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน
2. งำนกีฬำจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ –กรีฑำสีเข็มแดงเกมส์
3. งำนชุมนุมจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดแสดงผลงำนกิจกรรมชุมนุม
ต่ำง ๆ
4. งำนลูกเสือ-เนตรนำรี จัดกิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี
5. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจัดกิจกรรมค่ำยผู้บำเพ็ญประโยชน์
6. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนจัดกิจกรรม Blue & White Night “ ๖๐ ปี รำตรี
น้ำเงิน – ขำว กิจกรรมวันสำคัญต่ำง ๆ
ผลกำรดำเนินกำร  ไม่ได้ดำเนินกำร/น้อย  ดำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพ
1.3.7 พัฒนำทักษะเชิงวิเครำะห์ของ สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
ผู้เรียน ต่อสื่อสำรมวลชน เครือข่ำย
ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
ทำงสังคมทำงเทคโนโลยี
อำชีพและเทคโนโลยีจดั กิจกรรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำรสำขำคอมพิวเตอร์
กิจกรรมค่ำย Robot
ผลกำรดำเนินกำร  ไม่ได้ดำเนินกำร/น้อย ดำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพ
1.3.8 สร้ำงสภำพแวดล้อมทำง
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
กำรศึกษำและโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้
1. งำนสำยชั้นดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพจิต
ผู้เรียนสำมำรถจัดกำรกับ
2. งำนแนะแนวจัดกิจกรรมบริกำรให้คำปรึกษำ
ควำมเครียดและวิกฤติส่วนตัวด้วย
3. ครูประจำชั้น ครูผสู้ อน สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับผู้เรียนในกำรเข้ำมำปรึกษำ
ควำมอดทน
ด้ำนกำรเรียน หรือด้ำนพฤติกรรม
ผลกำรดำเนินกำร  ไม่ได้ดำเนินกำร/น้อย  ดำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพ
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มาตรการ
1.3.11 จัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ควำม
ยุติธรรม และสันติ

การดาเนินงาน
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำดำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
สังคมศึกษำ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสัปดำห์สิทธิมนุษยชน กิจกรรมกำรให้
ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน กิจกรรมประกวดสิทธิมนุษยชนผ่ำนงำนศิลปะ
กิจกรรมแข่งขันตอบคำถำมแฟนพันธุ์แท้สิทธิมนุษยชน กิจกรรมกล่ำวสุนทร
พจน์สิทธิมนุษยชน กิจกรรมแข่งขันแต่งเพลงสิทธิมนุษยชน กิจกรรมแข่งขัน
เรียงควำมสิทธิมนุษยชน กิจกรรมแสดงละครสิทธิมนุษยชน และกิจกรรม
สร้ำงหน่วยกำรเรียนรูส้ ิทธิมนุษยชน
2. งำนอภิบำลดำเนินโครงกำร ACL พิทกั ษ์คุณธรรมและสันติ
ผลกำรดำเนินกำร  ไม่ได้ดำเนินกำร/น้อย  ดำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพ

สรุปผล

ได้ดำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพจำนวน 6 ข้อ จำก 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 75.00
(ระดับดีมำก)

หมายเหตุ: ระดับคุณภาพ
5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100
4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89
3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59
1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำร้อยละ50
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนบริหำรฝ่ำยวิชำกำร งำนบริหำรฝ่ำยสำนักผู้อำนวยกำร งำนบริหำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน งำนบริหำรฝ่ำย
บริหำรทั่วไป งำนบริหำรฝ่ำยปฐมวัย
ผู้จัดทารายงาน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างผู้ร่วมงานและเสริมพลังเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
ให้ใช้เครื่องหมำย  หน้ำรำยกำรประเมินที่พิจำรณำว่ำมีกำรดำเนินกำรอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
มำตรกำร
กำรดำเนินงำน
ผลประเมิน
1.4.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำร สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำใน
1. งำนทรัพยำกรมนุษย์ลงนำมทำสัญญำกับ Yuxi Normal ดำเนินกำรได้
แนวมงฟอร์ต
University และ Chongqing Shanhu Experimental จำนวน 7 ข้อ จำก 7 ข้อ คิด
Primary School พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต ใน เป็นร้อยละ 100
มิติที่ 6 ผู้ร่วมงำนและกำรมีเครือข่ำย แนะนำชุมชน (ระดับดีเยี่ยม)
กำรศึกษำที่กว้ำงขวำงขึ้นไป
2. ฝ่ ำ ยวิ ช ำกำรส่ ง บุ ค ลำกรเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม สั ม มน ำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คำเบรียลแห่งประเทศไทยพัฒนำกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ตในมิติที่ 8 แสวงหำควำมเป็นเลิศ โดยนักเรียน
ครู และคนอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ กระบวนกำรศึ กษำมี
วัฒนธรรมควำมร่วมมือและกำรทำงำนในระดับสูง
3. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำปำง
ให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ กับครู พัฒนำกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ตในมิติที่ 8 แสวงหำควำมเป็นเลิศ โดยครูเปิดรับ
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ และควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำงวิ ธี ส อนเพื่ อ
กระบวนกำรสอนอย่ำงเต็มที่
4. สมำคมสถำนศึ ก ษำเอกชนจั งหวั ด ล ำปำงแลกเปลี่ ย น
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ
โดยปลูกฝังทัศนคติต่ำง ๆ ของกำรร่วมมือ ร่วมงำนและ
เอื้ออำทรต่อทุกคนในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
5. มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฎ ล ำปำงอนุ เ ครำะห์ ส ถำนที่ แ ละ
บุคลำกร แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต ในมิติที่ 4 นวัตกรรม
ใหม่และควำมคิดริเริ่ม โดยจัดโครงกำรและวิธีกำรที่
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัว
นักเรียนและปลูกฝังทัศนคติในด้ำนกำรเรียนรูด้ ้วยตนเอง
6. วิทยำลัยเทคนิคลำปำงอนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำ
กำรศึ กษำในแนวมงฟอร์ต ในมิติ ที่ 4 นวัต กรรมใหม่
และควำมคิดริเริ่ม โดยจัดโครงกำรและวิธีกำรที่กระตุ้น
ควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัวนักเรียน
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มำตรกำร
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

กำรดำเนินงำน
และปลูกฝังทัศนคติในด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เ ศษจั ง หวั ด ล ำปำง แลกเปลี่ ย น
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ
โดยปลูกฝังทัศนคติต่ำง ๆ ของกำรร่วมมือ ร่วมงำนและ
เอื้ออำทรต่อทุกคนในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
ชุมชนท่ำมะโอ จังหวัดลำปำงร่วมกับงำนแหล่งเรียนรู้
อนุ เ ครำะห์ ส ถำนที่ แ ละบุ ค ลำกร พั ฒ นำกำรศึก ษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที่ 7 เคำรพต่อชุมชนของชีวิต โดย
ปลูกฝังบรรดำนักเรียนให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต
ชุ ม ชนกู่ เ กิ้ ง จั งหวั ด ล ำปำงร่ ว มกั บ งำนอภิ บ ำลพั ฒ นำ
กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที่ 7 เคำรพต่อชุมชน
ของชีวิต โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียนให้เคำรพและใส่ใจ
ชุมชนของชีวิต
มณฑลทหำรบกที่ 32 ค่ำยสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปำง
อนุ เ ครำะห์ ส ถำนที่ แ ละบุ ค ลำกร พั ฒ นำกำรศึก ษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ
โดยจั ด กำรศึ ก ษำด้ ำ นเทคนิ ค เพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะและ
ควำมรู้ซึ่งจะเพิ่มโอกำสแก่เยำวชน
บ้ ำ นสำมขำ อ ำเภอแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล ำปำงอนุ เ ครำะห์
สถำนที่และบุคลำกร แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต ในมิติที่
4 นวัตกรรมใหม่และควำมคิดริเริ่ม โดยจัดโครงกำร
และวิธีกำรที่กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์
ปั ญ ญำในตั ว นั ก เรี ย นและปลู ก ฝั งทั ศ นคติ ใ นด้ ำ นกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ชุมชนวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลำปำงพัฒนำกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที่ 7 เคำรพต่อชุมชนของชีวิต โดย
ปลูกฝังบรรดำนักเรียนให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต
ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย จังหวัดลำปำงพัฒนำกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที่ 7 เคำรพต่อชุมชนของชีวิต โดย
ปลูกฝังบรรดำนักเรียนให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรเรียนรู้เกำะคำ จังหวัดลำปำง
พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต ในมิติที่ 4 นวัตกรรม
ใหม่และควำมคิดริเริ่ม โดยจัดโครงกำรและวิธีกำรที่
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัว
นักเรียนและปลูกฝังทัศนคติในด้ำนกำรเรียนรูด้ ้วยตนเอง
โรงงำนเซรำมิคพัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต ในมิติที่
7 เคำรพต่อชุมชนของชีวิต โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต
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ผลประเมิน

มำตรกำร

กำรดำเนินงำน
 แนวทำงประเมิน

1. มีหน่วยงำนภำยนอกจำนวน 16 หน่วยงำน ในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต(ไม่ต่ำกว่ำ 3 หน่วยงำน)
2. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิสัยทัศน์ฝ่ำยจิต
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเชิงอ้ำแขนรับ
4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนกำรรับสภำพเช่นเดียวกัน
5. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนนวัตกรรมใหม่ๆ และควำมคิด
ริเริม่
6. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเคำรพต่อชุมชนของชีวิต
7. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนแสวงหำควำมเป็นเลิศ
หมายเหตุ: ระดับคุณภาพ
5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100
4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89
3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59
1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำร้อยละ 50
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ผลประเมิน

แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนหลักสูตรและกำรสอน งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน งำนระดับชั้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ งำนอำคำรสถำนที่
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสกัลยำลักษณ์ สุผำครอง 2. มิสมีนำ ชินำกร 3. มิสศุภมำส พินทุสืบ 4. มิสศรันยำ วังมูล
5. มิสพรรณภำ พงษ์ไพฑูลย์ 6. มำสเตอร์นิกร ระโพธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 1.5 เคารพต่อชุมชนของชีวิต
มาตรการ
การดาเนินงาน
1.5.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปลูกฝัง  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัตอิ ย่ำงมีคุณภำพ
ผู้เรียนให้เคำรพและใส่ใจต่อชุมชนของ
ดำเนินกำรดังนี้
ชีวิต
1. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้ำนยำเสพติด
2. งำนระดับชั้นดำเนินโครงกำร ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วย
โครงงำน
4. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโดยจัด
กิจกรรมในทุกระดับชั้น ดังนี้
ระดับประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “เปิดตำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ โรงงำนเซรำมิค
ประถมศึกษำปีที่ 3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้ำง
ไทย
ประถมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “บั้งไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง” ณ ชุมชนท่ำมะโอ
ประถมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่
น้อง
ระดับมัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “เซรำมิคลำปำง” ณ โรงงำนเซรำมิค
มัธยมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ลำปำง”
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้
อย่ำงพอเพียง ”
มัธยมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำปุ๋ยหมัก ทำลูกประคบ
กำรสีข้ำวกล้อง กำรทำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรทำนำ ”
ระดับคุณภำพ 5 (ดีเยี่ยม)
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มาตรการ
1.5.2 พัฒนำวัฒนธรรมที่แสดงออกถึง
กำรเคำรพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต
และกำรใช้ทรัพยำกรของโลกอย่ำงยัง่ ยืน

การดาเนินงาน
 ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัตอิ ย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้ำนยำเสพติด
2. งำนระดับชั้นดำเนินโครงกำร ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วย
โครงงำน
4. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโดยจัด
กิจกรรมในทุกระดับชั้น ดังนี้
ระดับประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “เปิดตำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ โรงงำนเซรำมิค
ประถมศึกษำปีที่ 3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้ำง
ไทย
ประถมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “บั้งไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง” ณ ชุมชนท่ำมะโอ
ประถมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่
น้อง
ระดับมัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “เซรำมิคลำปำง” ณ โรงงำนเซรำมิค
มัธยมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ลำปำง”
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้
อย่ำงพอเพียง ”
มัธยมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำปุ๋ยหมัก ทำลูกประคบ
กำรสีข้ำวกล้อง กำรทำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรทำนำ ”
ระดับคุณภำพ 5 (ดีเยี่ยม)

1.5.3 ปลูกฝังกำรเรียนรู้เกีย่ วกับ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่ำงเป็นระบบ
1) ทบทวน ปรับปรุง หรือออกแบบ 1)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณำกำรให้ ดำเนินกำรดังนี้
ครอบคลุมกำรพัฒนำผูเ้ รียนให้มี
1. งำนหลักสูตรและกำรสอนได้ระบุไว้ในหลักสูตรสถำนศึกษำทีส่ อดคล้องกับ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ ค่ำนิยม
หลักสูตรแกนกลำง พ.ศ.2551 โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็น
จิตสำนึกและพฤติกรรมในกำรใช้
ผู้รับผิดชอบในกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ ค่ำนิยม จิตสำนึกและ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
พฤติกรรมในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดกิจกรรม
กำรปล่อยของเสียมำทำลำย
กำรเรียนกำรสอนตำมสำระกำรเรียนรู้เท่ำนั้น
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีควำมตระหนักรู้
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน
ถึงปัญหำและกำรแก้ปัญหำวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
2) พัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้มี 2)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
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ควำมรู้ แ ละทั ก ษะด้ ำ นกำรออกแบบ
หลักสูตรและจัดกำรเรียนรู้เชิงบูรณำ
กำร เพื่ อ น ำสู่ ก ำรปลู ก ฝั งกำรเรี ย นรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3) จัดทำแผนงำน โครงกำรและ
กิจกรรมให้ครอบคลุมกำรปลูกฝังกำร
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรใช้
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่มนุษย์สร้ำง
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั้งที่บ้ำนและโรงเรียน
4) จัดทำแผนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่
มีชีวิต พัฒนำแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ
พัฒนำสื่อกำรเรียนรูด้ ้ำนสิ่งแวดล้อม
และสร้ำงบรรยำกำศของโรงเรียนให้
เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้ำนสิ่งแวดล้อมโดย
เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองและผู้เรียนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมเสนอแนะในกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้หรือพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้
5) ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน
โดยเน้นกำรเรียนรูม้ ำกกว่ำกำรสอน
นำศีลธรรมและหลักธรรมทำงศำสนำ
มำพัฒนำภำยในจิตใจผู้เรียนเพื่อลด
ควำมต้องกำรในกำรบริโภคที่เกิน
ควำมจำเป็นและไม่เบียดเบียนควำม
สมดุลของระบบนิเวศ
6) จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้ไฟฟ้ำและ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้กระดำษและ
ผลิตภัณฑ์ กำรใช้สำรเคมี กำรปล่อย
น้ำทิ้ง กำรทิ้งขยะ และกำรปล่อย
มลพิษอย่ำงถูกวิธี ควำมตระหนักรูถ้ ึง
ปัญหำและกำรแก้ปญ
ั หำวิกฤต
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและโลก เพือ่
พัฒนำผู้เรียนตั้งแต่เยำว์วัยให้เข้ำใจ มี
ทัศนคติ มีค่ำนิยม มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7) นำระบบสื่อสำรและเทคโนโลยี
มำช่วยผลิตสื่อกำรเรียนรู้เกีย่ วกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ชุดกำรเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม เกมสิ่งแวดล้อม เพลงเพื่อ
รณรงค์สิ่งแวดล้อม e-Learning

การดาเนินงาน
ดำเนินกำรดังนี้
ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์ประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ปลูกฝังกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้เรียนตำมสำระกำรเรียนรู้เท่ำนั้น
3)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนระดับชั้นดำเนินโครงกำร ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วย
โครงงำน
4)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนอำคำรสถำนที่ดำเนินกำรสร้ำงบรรยำกำศของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ในบำงเรื่อง เช่น ระบบนิเวศบริเวณคูน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย

5)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ครูผู้สอนมีกำรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับควำมต้องกำรในกำร
บริโภคทีเ่ กินควำมจำเป็น

6)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนระดับชั้นดำเนินโครงกำร ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วย
โครงงำน
3. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโดยจัด
กิจกรรมในทุกระดับชั้น ดังนี้
ระดับประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “เปิดตำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ โรงงำนเซรำมิค
ประถมศึกษำปีที่ 3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้ำง
ไทย
ประถมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “บั้งไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง” ณ ชุมชนท่ำมะโอ
ประถมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่
น้อง
ระดับมัธยมศึกษำ
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เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
8) ปรับกำรวัดและประเมินผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยใช้
เครื่องมือวัดที่หลำกหลำย โดยเน้นที่
กำรวัดทัศนคติ ค่ำนิยม จิตสำนึกและ
พฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เรียน

การดาเนินงาน
มัธยมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “เซรำมิคลำปำง” ณ โรงงำนเซรำมิค
มัธยมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ลำปำง”
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้
อย่ำงพอเพียง ”
มัธยมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำปุ๋ยหมัก ทำลูกประคบ
กำรสีข้ำวกล้อง กำรทำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรทำนำ ”
7)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์ได้นำระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีมำ
ช่วยผลิตสื่อกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น วีดีทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เกม
สิ่งแวดล้อม และ e-Learning เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
8)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์ ได้กำหนดกำรวัดและประเมินผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือวัดที่หลำกหลำย เช่น แบบประเมินกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม แบบสอบถำมควำมคิดเห็น แบบประเมินกระบวนกำรทำงำนโดย
เน้นที่กำรวัดทัศนคติ ค่ำนิยม จิตสำนึกและพฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เรียน
ปฏิบัติได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพจำนวน 4 จำก 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 50.00
ระดับคุณภำพ 2 (พอใช้)

1.5.4 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1) ออกแบบแผนผังของโรงเรียน
โดยคำนึงถึงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และจัดบรรยำกำศของโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม
2) กำหนดนโยบำยและมำตรกำร
กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน
3) จัดทำโครงกำรเกี่ยวกับกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงกำรลด
กำรใช้พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
โครงกำรจัดกำรและลดปริมำณขยะใน
โรงเรียน โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน
บำบัดและฟื้นฟูคุณภำพสิ่งแวดล้อม
โครงกำรเยำวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม โครงกำรปลูกป่ำ โครงกำร
ใช้คำร์บอนต่ำฯลฯ

1)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนอำคำรสถำนที่ดำเนินกำรปรับปรุงอำคำรเรียนโดยคำนึงถึงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในด้ำนกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำและจัดบรรยำกำศของโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศบริเวณคูน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย กำร
คัดแยกขยะ กำรกำจัดแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุง
2)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ฝ่ำยบริหำรทั่วไปได้จัดประชุมนักกำรภำคเรียนละ 2 ครั้งโดยมีกำรสร้ำง
ควำมตระหนักในเรื่องกำรประหยัดน้ำ- ไฟ ดูแลสภำพแวดล้อมให้
สะอำดสวยงำม กำรคัดแยกขยะ กำรกำจัดแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพำะพันธุ์
2. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนมอบหมำยให้งำนระดับชั้นรณรงค์ให้ผู้เรียนเข้ำร่วม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
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4) เพิ่มพื้นที่สีเขียวและบำรุงรักษำ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ใช้น้ำ
เพื่อให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประหยัดไฟฟ้ำ และประหยัดน้ำ
5) ลดวงจรกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม
และลดกำรปล่อยของเสียมำทำลำย
สิ่งแวดล้อมโดยใช้มำตรกำร
3R(Reduce Reuse Recycle) เช่น
ลดกำรใช้กระดำษ ลดกำรจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกและ
วัสดุย่อยสลำยยำก ลดกำรใช้โฟม
ประหยัดไฟฟ้ำ ประหยัดน้ำกำรนำ
วัสดุและบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมำใช้ซ้ำ กำร
รีไซเคิล ฯลฯ
6) ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน
พลังงำนหมุนเวียนหรือพลังงำน
ทำงเลือก
7) จัดกำรมลพิษภำยในโรงเรียนโดย
เน้นกำรป้องกันควบคู่กับกำรแก้ปญ
ั หำ
8) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิ่งแวดล้อม
จำกหน่วยงำยภำยนอกมำนิเทศงำน
ประเมินกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน
9) กำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์กำรพิจำรณำด้ำนสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน

การดาเนินงาน
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนระดับชั้นดำเนินโครงกำร ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ฝ่ำยบริหำรทั่วไปดำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึง่
ประกอบด้วยกิจกรรมคลองสวยน้ำใส กิจกรรมบำบัดน้ำเสีย กิจกรรม
ปรับภูมิทัศน์ภำยในโนโรงเรียน กิจกรรม 3 R
4)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนอำคำรสถำนที่ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูแลบำรุงรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
และอุปกรณ์ใช้น้ำ เพื่อให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัดไฟฟ้ำ และ
ประหยัดน้ำ
5)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนโภชนำกำรลดกำรจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์พลำสติกและงดใช้
กล่องโฟมในกำรบรรจุอำหำร
2. งำนอำคำรสถำนที่จัดระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ำ
สำธำรณะ
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีดำเนินโครงกำร
Happy Family Farm ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรูปแบบ
เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมัก กิจกรรมเพำะเลี้ยงหัวเชื้อจุลนิ ทรีย์
(EM)
6)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์ให้ควำมรู้กับผูเ้ รียนที่กำหนดในสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในหลักสูตรสถำนศึกษำเกีย่ วกับกำรใช้พลังงำนทดแทน
พลังงำนหมุนเวียนหรือพลังงำนทำงเลือก
7)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยจัดระบบกำรจรำจรเพื่อลดมลพิษทำง
เสียงและอำกำศภำยในโรงเรียน
2. งำนอำคำรสถำนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูแลรักษำต้นไม้ให้
สวยงำมร่มรื่น ดูแลคัดแยกขยะพร้อมจำกัดขยะเพื่อลดมลภำวะทำงกลิ่น
8)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนอำคำรสถำนที่ได้เชิญผูเ้ ชี่ยวชำญจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมำให้ควำมรู้
กับนักกำรเกี่ยวกับกำรดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด
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การดาเนินงาน
9)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนอำคำรสถำนที่ ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมัน่ คง สะอำดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรูส้ ำหรับผูเ้ รียน เท่ำนั้น ไม่ได้กำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำร
พิจำรณำด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโดยเฉพำะ
ปฏิบัติได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพจำนวน 6 จำก 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 66.66
ระดับคุณภำพ 3 (ดี)

1.5.5 พัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
1) จัดทำแผนงำน โครงกำรและ
กิจกรรมให้ครอบคลุมกำรบริหำร
จัดกำรอำคำรเรียน อำคำรประกอบ
โรงอำหำร สนำม บริเวณรอบโรงเรียน
และบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีมำตรฐำน
โดยใช้พระรำชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม และ
มำตรฐำนสำกลด้ำนสิ่งแวดล้อมมำ
เป็นกรอบในกำรจัดทำแผน
2) ออกแบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ภำยในโรงเรียนโดยเชิญผู้เชี่ยวชำญ
หรือวิศวกรเฉพำะทำงมำร่วมศึกษำ
วิเครำะห์ จัดระบบและเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้
เครื่องปรับอำกำศ ลิฟต์ กำรจัดกำร
ขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ
3) ทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิภำพของมำตรกำร ระเบียบ
หรือแนวปฏิบัติในกำรเลือกซื้อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภำพและได้มำตรฐำน
4) เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บำรุงรักษำอำคำรสถำนที่และพื้นที่สี
เขียวให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม
ปลอดภัย และเอื้อต่อกำรเรียนรู้ให้
มำกขึ้น
5) เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บำรุงรักษำอำคำรสถำนที่และพื้นที่สี
เขียว โดยรักษำควำมสมดุลของระบบ

1)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ฝ่ำยบริหำรทั่วไปดำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึง่
ประกอบด้วยกิจกรรมคลองสวยน้ำใส กิจกรรมบำบัดน้ำเสีย กิจกรรม
ปรับภูมิทัศน์ภำยในโนโรงเรียน กิจกรรม 3 R
2. งำนระดับชั้นดำเนินโครงกำร ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยกิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ กิจกรรมตำวิเศษ
กิจกรรมธนำคำรขยะ
2)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนอำคำรสถำนที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมำให้
ควำมรู้กับนักกำรเกี่ยวกับกำรดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
ประหยัด
2. งำนโภชนำกำรได้เชิญสำธำรณสุขจังหวัดลำปำงมำให้ควำมรู้กับกำรจัดกำร
ขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย
3)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนจัดซื้อ งำนพัสดุครุภณ
ั ฑ์ ร่วมกับทุกฝ่ำยประชุมปรึกษำหำรือเกี่ยวกับ
ระเบียบหรือแนวปฏิบตั ิในกำรเลือกซื้อวัสดุครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภำพและได้มำตรฐำน
4)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนอำคำรสถำนที่เพิ่มประสิทธิภำพกำรบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่โดยมีกำร
ปรับปรุงอำคำรเรียน โรงอำหำร อำคำรประกอบกำรและพื้นที่สเี ขียวให้สะอำด ร่ม
รื่น สวยงำม ปลอดภัย และเอื้อต่อกำรเรียนรู้
5)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
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นิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีมำตรฐำน
สูงขึ้น
6) เพิ่มประสิทธิภำพกำรจำหน่ำย
อำหำรที่สะอำด ปลอดภัย มี
ประโยชน์ และถูกสุขอนำมัย
7) เพิ่มประสิทธิภำพกำรกำจัดน้ำ
ทิ้งและกำรกำจัดขยะภำยในโรงเรียน
8) ตรวจสอบคุณภำพอำหำร
สม่ำเสมอและพัฒนำโรงอำหำรตำม
เกณฑ์มำตรฐำนโรงอำหำร
ระดับประเทศและระดับสำกล
9) ตรวจสอบผลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำ
บ่อบำบัดน้ำเสีย และอำคำรสถำนที่ให้
ได้มำตรฐำน
10) โรงเรี ย นให้ อ งค์ ก ำรที่ รั บ รอง
มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมมำประเมิน
คุณภำพอย่ำงสม่ำเสมอ

การดาเนินงาน
ดำเนินกำรดังนี้
งำนอำคำรสถำนที่เพิ่มประสิทธิภำพกำรบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่และพื้นที่สี
เขียว โดยรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศบริเวณคูน้ำภำยในโรงเรียน และจัดระบบ
บำบัดน้ำเสียใหม่ เพื่อกำรดูแล รักษำสิ่งแวดล้อมให้มีมำตรฐำนทีส่ ูงขึ้น
6)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนโภชนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจำหน่ำยอำหำรที่สะอำด ปรุงสุกใหม่ เน้น
ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภำพ ปลอดสำรเคมี ปลอดภัยต่อสุขภำพของครูและนักเรียน มี
ประโยชน์ ต่ อ ร่ ำ งกำยตำมหลั ก โภชนำกำร มี ส ำรอำหำรครบ 5 หมู่ และถู ก
สุขอนำมัย
7)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนอำคำรสถำนที่เพิ่มประสิทธิภำพกำรกำจัดน้ำทิ้งโดยจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
ใหม่ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ำสำธำรณะ และ คัดแยกขยะ กำจัดขยะภำยใน
โรงเรียนซึ่งมีรถจำกเทศบำลนครลำปำงมำเก็บทุกวัน
8)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนโภชนำกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรจำกสำธำรณสุขจังหวัดลำปำงและ
ร่วมกับงำนอำคำรสถำนที่ปรับปรุงพัฒนำโรงอำหำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
โรงอำหำร
9)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนอำคำรสถำนที่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรตรวจสอบโดยนำยนพดล ปั ญ ญำบุ ต ร
(บ.1980/2552) ผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ อำคำรและโรงอำหำรได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบอำคำรตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
10)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ในปีกำรศึกษำ 2560 ทำงโรงเรียนไม่ได้เชิญองค์กำรที่รับรองมำตรฐำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมมำประเมิน
ปฏิบัติได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพจำนวน 9 จำก 10 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90.00
ระดับคุณภำพ 5 ( ดีเยี่ยม)
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1.5.6 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำง  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัตอิ ย่ำงมีคุณภำพ
เครือข่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อม โดย
ดำเนินกำรดังนี้
โรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชน
1. งำนระดับชั้นดำเนินโครงกำร ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม
เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วน
ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่ำ
ร่วมกับโรงเรียน และจัดทำโครงกำร
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วย
ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับ
โครงงำน
ชุมชน
3. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโดยจัด
กิจกรรมในทุกระดับชั้น ดังนี้
ระดับประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “เปิดตำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ โรงงำนเซรำมิค
ประถมศึกษำปีที่ 3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้ำง
ไทย
ประถมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “บั้งไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง” ณ ชุมชนท่ำมะโอ
ประถมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่
น้อง
ระดับมัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “เซรำมิคลำปำง” ณ โรงงำนเซรำมิค
มัธยมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ลำปำง”
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้
อย่ำงพอเพียง ”
มัธยมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำปุ๋ยหมัก ทำลูกประคบ
กำรสีข้ำวกล้อง กำรทำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรทำนำ ”
สรุปผล

ระดับคุณภำพ 5 ( ดีเยี่ยม )
ระดับคุณภำพ 1.5.1. 5 ( ดีเยีย่ ม )
ระดับคุณภำพ 1.5.2. 5 ( ดีเยีย่ ม )
ระดับคุณภำพ 1.5.3. 2 (พอใช้)
ระดับคุณภำพ 1.5.4. 3 (ดี)
ระดับคุณภำพ 1.5.5. 5 ( ดีเยีย่ ม )
ระดับคุณภำพ 1.5.6. 5 ( ดีเยีย่ ม )
เฉลีย่ ระดับคุณภำพ 4.16
คิดเป็นร้อยละ( *20) 83.33 (ดีมำก)

หมายเหตุ: ระดับคุณภาพ
5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100
4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89
3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59
1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำร้อยละ 50
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แบบสรุปการรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ ให้มี
มำตรฐำนสำกล

กลยุทธ์
2.1 พัฒนำผู้เรียนให้มีมำตรฐำน
สำกล

2.2 จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล

2.3 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิต
สำธำรณะในกำรบำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมในมิติต่ำงๆ

แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1.1พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ฝ่ำยวิชำกำร
- งำนบริหำรฝ่ำย
- งำนวัดผลและประเมินผล
- งำนหลักสูตรและกำรสอน
- งำนกลุ่มสำระ ทุกกลุ่ม
- งำนแนะแนว
2.1.2 พัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ฝ่ำยวิชำกำร
- งำนกลุ่มสำระภำษำต่ำงประ เทศ
- งำนโครงกำรพิเศษ CEP
- งำนศูนย์ภำษำ
- งำนกลุ่มสำระภำษำไทย
2.1.3 พัฒนำทักษะควำมคิด
ฝ่ำยวิชำกำร
- กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
- กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
- กลุ่มสำระภำษำไทย
2.1.4 พัฒนำทักษะกำรสร้ำงผลงำน
ฝ่ำยวิชำกำร
- กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
- งำนแนะแนว
- กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
2.2.1 พัฒนำคุณภำพวิชำกำร
ฝ่ำยวิชำกำร
- งำนหลักสูตร
- งำนบริหำรฝำยวิชำกำร
- งำนโครงกำรพิเศษ CEP
- กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพงำนแนะ
แนว
- งำนนิเทศ
- งำนวัดผลและประเมินผล
2.2.2 ยกระดับคุณภำพครู
ฝ่ำยวิชำกำร
- งำนบริหำรฝ่ำย
- งำนหลักสูตร
- งำนนิเทศ
สำนักผู้อำนวยกำร
- งำนทรัพย์ฯ
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.2.3 พัฒนำคุณภำพกำรวิจัย
ฝ่ำยวิชำกำร
- งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน
2.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้ไปบำเพ็ญ
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
ประโยชน์ต่อสังคมในด้ำนวิชำกำร
- งำนระดับชั้น
ช่วยเหลือสังคม กำรป้องกันจำกสิ่งเสพ ฝ่ำยวิชำกำร
ติด ฯลฯ
- งำนแหล่งเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2.4 พัฒนำระบบกำรวัด
ประเมินผล และควำมโดดเด่น
เฉพำะ ของสถำนศึกษำเพื่อรองรับ
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

2.5 พัฒนำสื่อ/เทคโนโลยีเพื่อ
รองรับกำรเรียนรู้ยุค Digital Age

2.6 จัดกำรเรียนกำรสอนและ
พัฒนำผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้
แบบ BBL (Brain-based
Learning)

แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2.3.2 ปลูกฝังจิตสำนึกในกำรใช้สื่อ
ฝ่ำยวิชำกำร
อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ต่อ
- กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ ฯ
ตนเองและผู้อื่น
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- งำนระดับชั้น
2.4.1 เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ
ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้เรียนต่ำงชำติเข้ำมำศึกษำต่อใน
- งำนบริหำรฝ่ำย
โรงเรียน
- กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
- งำนวัดและประเมินผล
2.4.2 พัฒนำโรงเรียนให้มีควำมโดดเด่น ฝ่ำยวิชำกำร
เฉพำะ
- งำนบริหำรฝ่ำย
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- งำนระดับชั้น
ฝ่ำยธุรกำร
- งำนประชำสัมพันธ์
สำนักผู้อำนวยกำร
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.5.1 พัฒนำครูผู้สอนตำรำกลำง
ฝ่ำยวิชำกำร
ภำษำอังกฤษ
- งำนบริหำรฝ่ำย
สำนักผู้อำนวยกำร
- งำนทรัพย์ ฯ
2.5.2 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด กำรเรี ย นกำร ฝ่ำยวิชำกำร
สอนโดยใช้ Application และจัดทำ - งำนบริหำรฝ่ำย
แบบทดสอบ Online
สำนักผู้อำนวยกำร
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.6.1 จัดกำรเรียนกำรสอนให้
ฝ่ำยวิชำกำร
ตอบสนองต่อควำมถนัดของผู้เรียน
- งำนหลักสูตร
- งำนโครงกำรพิเศษ Gifted
- งำนโครงกำรพิเศษ CEP
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน : ชุมนุม
2.6.2 จัดสภำพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
พัฒนำตำมอัจฉริยภำพของตน
- งำนระดับชั้น
2.6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
พัฒนำตำมถนัดหรือสนใจ
- งำนอำคำรสถำนที่
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนบริหำรฝ่ำยวิชำกำร งำนหลักสูตรและกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุม่ สำระ งำนวัดผลและประเมินผล
ผู้จัดทำรำยงำน 1.มิสกัลยำลักษณ์ สุผำครอง 2. มิสคนึงนิจ แก้วกิตติ 3. มิสมีนำ ชินำกร 4. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำผู้เรียนให้มีมำตรฐำนสำกล
มาตรการ
การดาเนินงาน
2.1.1พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
1) พัฒนำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนผ่ำนกำรประเมิน
1)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ระดับชำติอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับ ดำเนินกำรดังนี้
จำกสถำบันนำนำชำติ
1. ฝ่ำยวิชำกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษและ
ควำมถนัดเฉพำะทำงเป็นที่ประจักษ์
สังคมศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผลสัมฤทธิ์
สำมำรถแข่งขันในระดับชำติและ
นำนำชำติ
นักเรียนร้อยละ 21.81 ผ่ำนกำรประเมินระดับชำติอยู่ในระดับดี(สอบ O-net ป.6 ม.3
3) พัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถเข้ำ
ม.6/ปวช.3)
ศึกษำต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นจนถึง
2)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ระดับอุดมศึกษำทั้งในประเทศและ
ดำเนินกำรดังนี้
ต่ำงประเทศในอัตรำสูง
1. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำ พลศึกษำ
4) พัฒนำผู้เรียนให้มีผลกำรเรียนที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำง ได้แก่ ด้ำนกีฬำ
สำมำรถถ่ำยโอนกับสถำนศึกษำระดับ
2. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ต่ำงๆ ในนำนำชำติได้
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำง ได้แก่ ด้ำนดนตรี กำรวำดภำพ
3. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำง ได้แก่ ด้ำน
คอมพิวเตอร์
นักเรียนที่มีควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำงเป็นที่ประจักษ์ มีจำนวน 211 คน
นักเรียนสำมำรถแข่งขันในระดับชำติและนำนำชำติ จำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ
69.19
3)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ฝ่ำยวิชำกำร ร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้สำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษำทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
นักเรียน ม.6 /ปวช.3 ร้อยละ 100 สำมำรถศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำทั้งภำครัฐและ
เอกชน
4)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนทะเบียนได้จัดทำแบบแสดงผลกำรเรียน ( รบ.) เป็นภำษำอังกฤษเพื่อให้
นักเรียนนำไปเสนอต่อสถำนบันทีจ่ ะศึกษำต่อ
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มาตรการ

การดาเนินงาน
นักเรียนที่ศึกษำต่อต่ำงชำติมจี ำนวน 4 คน นำผลกำรเรียนของโรงเรียนไปถ่ำยโอน
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 72.59 (ผลรวมร้อยละจำกข้อย่อย 4 ข้อ หำร 4 )

2.1.2 พัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
1) พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรระดับดี
ตำมมำตรฐำนมูลนิธิฯ
2) พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรใช้
ภำษำไทยในกำรสื่อสำรระดับดีตำม
มำตรฐำนชำติ

1)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศจัดกิจกรรม
Morning Program กิจกรรม English/Chinese/French On Air ดำเนิน โครงกำร
ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมส่งเสริมกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษภำยในโรงเรียน กิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษ
กิจกรรม English Speaking Day
นักเรียนร้อยละ 58.96 มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรระดับดี
2)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยดำเนินโครงกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนำทักษะ
ภำษำไทยและกำรประกวดเขียนเรียงควำมขั้นสูง กิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน
นักเรียนร้อยละ 66.33 มีทักษะกำรใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรระดับดี
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 62.64 (ผลรวมร้อยละจำกข้อย่อย 2 ข้อ หำร 2 )

2.1.3 พัฒนำทักษะควำมคิด
1) สร้ำงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดทำโครงงำนที่เสนอแนวคิดเพื่อ
สำธำรณประโยชน์
ร่วมกับผูเ้ รียนนำนำชำติ
2) พัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถเขียน
เรียงควำมชั้นสูง

1)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ไม่มีกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อสำธำรณประโยชน์ร่วมกับผู้เรียนนำนำชำติ
นักเรียนร้อยละ.......-...........สร้ำงกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้และจัดทำโครงงำนที่เสนอ
แนวคิดเพื่อสำธำรณประโยชน์ร่วมกับผู้เรียนนำนำชำติ (นักเรียน ป.5 – ม.6)
2)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทยดำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำไทยและกำร
ประกวดกำรเขียนเรียงควำมชั้นสูง
นักเรียนร้อยละ 78.07 สำมำรถเขียนเรียงควำมขั้นสูง (นักเรียน ป.5 – ม.6)
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 39.03 (ผลรวมร้อยละจำกข้อย่อย 2 ข้อ หำร 2 )
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มาตรการ
2.1.4 พัฒนำทักษะกำรสร้ำงผลงำน
1) ผู้เรียนเลือกเรียนและฝึกวิชำชีพ
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ
2) พัฒนำผู้เรียนให้มผี ลงำนกำร
ประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์และออกแบบ
ผลงำนเข้ำแข่งขันในเวทีระดับชำติ
และนำนำชำติ
3) พัฒนำผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีใน
กำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์งำน
สื่อสำร นำเสนอ เผยแพร่และ
แลกเปลีย่ นผลงำนได้ในระดับ
นำนำชำติ

การดาเนินงาน
1)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำ พลศึกษำ
ศิลปะ จัดรำยวิชำให้ผเู้ รียนได้เลือกเรียนตำมควำมถนัด ได้แก่ ดนตรี กีฬำ
ศิลปะ
2. งำนแนะแนวได้ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์ในโครงกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์อำชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และเข้ำรับกำรฝึก
ประสบกำรณ์ที่โรงพยำบำลศูนย์มะเร็ง จังหวัดลำปำง
นักเรียนร้อยละ 9.06 เลือกเรียนและฝึกวิชำชีพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ(นักเรียน
ป.5 – ม.6)
2)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำ พลศึกษำ
ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี จัดรำยวิชำให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตำมควำม
ถนัด ได้แก่ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ Robot
2. งำนชุมนุมจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรจัดแสดงผลงำนกิจกรรมชุมชน ให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียน เช่น ชุมนุมศิลปะ ฟุตซอล โครงงำนวิทยำศำสตร์
Crossword ดนตรีสำกล ฟุตบอล Robot คอมพิวเตอร์ บำสเกตบอล ยูโด
คีตะดนตรี เป็นต้น
นักเรียนร้อยละ 91.66 มีผลงำนกำรประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์
3)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี จัดรำยวิชำให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตำมควำมถนัด ได้แก่ ศิลปะ
Robot
2. งำนชุมนุมจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรจัดแสดงผลงำนกิจกรรมชุมชน ให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียน เช่น ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมRobot ชุมนุมคอมพิวเตอร์

สรุปผล

นักเรียนร้อยละ 5.26 ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์งำน สื่อสำร
นำเสนอ เผยแพร่และแลกเปลีย่ นผลงำนได้
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 35.32 (ผลรวมร้อยละจำกข้อย่อย 3 ข้อ หำร 3 )
มำตรกำรที่ 2.1.1 ได้ผลประเมินร้อยละ 72.59
มำตรกำรที่ 2.1.2 ได้ผลประเมินร้อยละ 62.64
มำตรกำรที่ 2.1.3 ได้ผลประเมินร้อยละ 39.03
มำตรกำรที่ 2.1.4 ได้ผลประเมินร้อยละ 45.32
เฉลี่ยร้อยละ 54.89 ( 2 = พอใช้)
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนหลักสูตรและกำรสอน งำนวัดผลและประเมินผล งำนทรัพยำกรมนุษย์
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสกัลยำลักษณ์ สุผำครอง 2. มิสมีนำ ชินำกร 3. มิสคนึงนิจ แก้วกิตติ 4. มิสเกสร สีนวล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
มาตรการ
การดาเนินงาน
2.2.1 พัฒนำคุณภำพวิชำกำร
1)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
1) จัดหลักสูตรเทียบเคียงกับ
ดำเนินกำรดังนี้
หลักสูตรมำตรฐำนสำกล
ฝ่ำยวิชำกำร ร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอนได้จัดหลักสูตรแผนกำรเรียนสำยศิลป์
2) จัดหลักสูตรทีส่ ่งเสริมควำม
เป็นเลิศตอบสนองต่อควำมถนัด อังกฤษ-อังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เทียบเคียงหลักสูตร CEFR
และศักยภำพตำมควำมต้องกำร
2)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ของผู้เรียน
ดำเนินกำรดังนี้
3) จัดหลักสูตรหรือกิจกรรม
งำนหลักสูตรและกำรสอนจัดรำยวิชำเพิ่มเติม ได้แก่ ดนตรี ศิลปะ กีฬำ Robot เพื่อ
ส่งเสริมอำชีพ
4) จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ส่งเสริมควำมเป็นเลิศตอบสนองต่อควำมถนัดและศักยภำพตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน
ภำษำอังกฤษเป็นสื่อในกำรจัดกำร
3)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
เรียนกำรสอน 5 วิชำ ได้แก่
ดำเนินกำรดังนี้
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
1. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำและ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในสำระที่ 4 กำรอำชีพ
Values Education
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีดำเนินโครงกำร Happy Family
5) ลดเวลำสอน เพิ่มเวลำ
Farm ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกำรปลูกผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม
เรียนรูห้ รือปรับลดเนื้อหำ เพิ่ม
เลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมัก กิจกรรมแปรรูปทำงกำรเกษตร กิจกรรมกำร
ควำมเข้มข้นของเนื้อหำ จัด
เพำะเลี้ยงหัวเชื้อจุลินทรีย์ ( EM)
กิจกรรมสู่สำระกำรเรียนรู้ที่
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
4)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
6) ใช้ตำรำเรียน และสื่อที่มี
ดำเนินกำรดังนี้
คุณภำพระดับสำกล
ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ 5 วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์
7) ใช้ระบบกำรวัดผลประเมิน
แบบมำตรฐำนสำกล โดยประเมิน วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำและ Values Education และสื่อประกอบกำรเรียน
กำรสอนเป็นวีดีทัศน์ สื่อ Multimedia
จำกกำรสอบข้อเขียน สอบปำก
เปล่ำ สอบสัมภำษณ์และสำมำรถ
5)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
เทียบโอนผลกำรเรียนกับ
สถำนศึกษำระดับต่ำงๆทั้งในและ ดำเนินกำรดังนี้
ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระปรับ
ต่ำงประเทศ
ลดเวลำสอน เพิม่ เวลำเรียนรู้หรือปรับลดเนื้อหำ เพิ่มควำมเข้มข้นของเนื้อหำ จัดกิจกรรมสู่
8) พัฒนำระบบห้องเรียน
คุณภำพ (Quality Classroom สำระกำรเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมควำมเป็นเลิศ
System)
6)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
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มาตรการ

การดาเนินงาน
ครูผู้สอนใช้ตำรำเรียนเป็นภำษำอังกฤษ 5 วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำและ Values Education และสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนเป็นวีดี
ทัศน์ สื่อ Multimedia
7)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ครูผู้สอนร่วมกับงำนวัดผลและประเมินผลใช้ระบบกำรวัดผลประเมินแบบมำตรฐำนสำกล
โดยประเมินจำกกำรสอบข้อเขียน สอบปำกเปล่ำ สอบสัมภำษณ์และสำมำรถเทียบโอนผลกำร
เรียนกับสถำนศึกษำระดับต่ำงๆทั้งในและต่ำงประเทศ
8)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ในปีกำรศึกษำ 2560 จัดเป็นห้องเรียน Gifted ในปีกำรศึกษำ 2561 ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับ
งำนหลักสูตรและกำรสอนได้พัฒนำเป็นระบบห้องเรียนคุณภำพ (Quality Classroom
System) โดยใช้ชื่อว่ำ ห้องเรียน Smart Tech จำนวน 9 ห้องเรียน จำก 83 ห้องเรียน (คิด
เป็นร้อยละ 10.84)
ปฏิบัติได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพจำนวน 6 จำก 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 75.00

2.2.2 ยกระดับคุณภำพครู
1) พัฒนำครูผู้สอนให้มคี วำมรู้
ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญ
เฉพำะทำงด้ำนวิชำกำรผ่ำนกำร
ประเมินในระดับชำติ
2)พัฒนำครูให้สำมำรถใช้
ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร
3) ครูใช้ตำรำกลำง
ภำษำอังกฤษของมูลนิธิฯ 5 วิชำ
ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำและ
Values Education เป็นสื่อใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ
4) ตรวจสอบคุณภำพครูผสู้ อน
ตำรำกลำงภำษำอังกฤษของมูลนิธิ
ฯ
5) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ICT) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรวัดผลประเมินผลและกำร
เผยแพร่ผลงำนทั้งระบบออนไลน์
(Online) และออฟไลน์ (Offline)
6) ครูสำมำรถแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำร

1)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนทรัพยำกรมนุษย์ได้พัฒนำครูผสู้ อนให้มีควำมรูค้ วำมสำมำรถ
และเชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนวิชำกำร โดยกำรส่งไปอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
จำนวนครูที่มผี ลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7 ระดับดีขึ้นไป จำนวน 159 คน จำกจำนวนครู
ทั้งหมด 149 คน คิดเป็นร้อยละ 93.71
ผลประเมินระดับคุณภำพ 5 (ดีเยีย่ ม)
2)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ งำนทรัพยำกรมนุษย์ได้พัฒนำ
ครูให้สำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร
ครูสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรระดับดีจำนวน 40 คน จำกจำนวนครูทั้งหมด
159 คน คิดเป็นร้อยละ 25.15
ผลประเมินระดับคุณภำพ. 1 = ปรับปรุง
3)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ครูใช้ตำรำกลำงภำษำอังกฤษของมูลนิธิฯ 5 วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำและ Values Education เป็นสื่อในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ
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มาตรการ
การดาเนินงาน
เรียนกำรสอนกับนำนำชำติ
7) ครูใช้กำรวิจัย สื่อ นวัตกรรม โรงเรียนใช้ตำรำกลำงภำษำอังกฤษของมูลนิธิฯ จำนวน 5 วิชำ
เพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง
(5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง)
ผลประเมินระดับคุณภำพ 5 = ดีเยี่ยม
4)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ฝ่ำยวิชำกำรไม่ได้ดำเนินกำร ตรวจสอบคุณภำพครูผู้สอนตำรำกลำงภำษำอังกฤษของ
มูลนิธิฯ
ครูผสู้ อนตำรำกลำงภำษำอังกฤษของมูลนิธิฯ มีคณ
ุ ภำพระดับดีขึ้นไปจำนวน 15 คน จำก
จำนวนครูผสู้ อนตำรำกลำงฯทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ผลประเมินระดับคุณภำพ 5 = ดีเยี่ยม
5)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำร
วัดผลประเมินผลและกำรเผยแพร่ผลงำนทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)
ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผลและกำร
เผยแพร่ผลงำนทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)จำนวน 146 คน จำก
จำนวนครูทั้งหมด 159 คน คิดเป็นร้อยละ 91.82
ผลประเมินระดับคุณภำพ 5 = ดีเยี่ยม
6)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน งำนทรัพยำกรมนุษย์ โดยส่งไปศึกษำ
ต่อที่ประเทศอินเดีย ศึกษำดูงำนทีป่ ระเทศจีน และพัฒนำครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ ให้ครูสำมำรถแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กับนำนำชำติ
ครูสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับนำนำชำติจำนวน
คน จำกจำนวนครูทั้งหมด 159 คน คิดเป็นร้อยละ 26.41
ผลประเมินระดับคุณภำพ 1 = ปรับปรุง
7)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน งำนนิเทศและวิจยั ในชั้นเรียน ส่งเสริมให้
ครูผสู้ อนใช้กำรวิจัย สื่อ นวัตกรรม โดยกำหนดให้ครูดำเนินกำรวิจยั ในชั้นเรียนอย่ำงน้อยปี
กำรศึกษำละ 1 เรื่องเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง
ครูใช้กำรวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพือ่ พัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องระดับดีขึ้นไปจำนวน 143 คน
จำกจำนวนครูทั้งหมด 159 คน คิดเป็นร้อยละ 89.93
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มาตรการ

การดาเนินงาน
ผลประเมินระดับคุณภำพ 4 = ดีมำก
เฉลี่ยระดับคุณภำพ 3.71 (จำกผลรวมระดับคุณภำพ 7 ข้อ หำรด้วย 7)
คิดเป็นร้อยละ 74.20 (ค่ำเฉลี่ย * 20)

2.2.3 พัฒนำคุณภำพกำรวิจัย
1)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
1) พัฒนำกำรทำวิจัยด้ำนต่ำงๆ
ดำเนินกำรดังนี้
อย่ำงต่อเนื่อง
1. ฝ่ำยวิชำกำรกำหนดให้ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนปีกำรศึกษำละ 1 เรื่อง
2) ใช้ผลกำรวิจัยยกระดับคุณภำพ
2. งำนประกันคุณภำพดำเนินกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ที่มสี ่วนได้สว่ นเสียในกำรจัด
กำรศึกษำ
กำรศึกษำของโรงเรียน
พัฒนำกำรทำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำน
1. กำรประเมินผลหลักสูตรสถำนศึกษำ
2. ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
3. กำรพัฒนำผูเ้ รียน
4. กำรแก้ไขปัญหำผู้เรียน
(5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง)
ผลประเมินระดับคุณภำพ 4 = ดีมำก
2)  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ฝ่ำยวิชำกำรกำหนดให้ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนปีกำรศึกษำละ 1 เรื่องพร้อม
ทั้งเสนอแนะให้นำผลที่ได้ไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. งำนหลักสูตรและกำรสอนนำข้อมูลจำกกำรสำรวจไป/ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ
3. งำนประกันคุณภำพดำเนินกำรนำผลกำรสำรวจไปเป็นข้อมูลในกำรจัดแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำสู่แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
พัฒนำกำรทำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำน
1. กำรประเมินผลหลักสูตรสถำนศึกษำ
2. ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
3. กำรพัฒนำผูเ้ รียน
4. กำรแก้ไขปัญหำผู้เรียน
(5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง)
ผลประเมินระดับคุณภำพ 4 = ดีมำก
เฉลี่ยระดับคุณภำพ 4 (จำกผลรวมระดับคุณภำพ 2 ข้อ หำรด้วย 2)
คิดเป็นร้อยละ 80.00 (ค่ำเฉลี่ย * 20)
สรุปผล

มำตรกำรที่ 2.2.1 ได้ผลประเมินร้อยละ 75.00
มำตรกำรที่ 2.2.2 ได้ผลประเมินร้อยละ 74.20
มำตรกำรที่ 2.2.3 ได้ผลประเมินร้อยละ 80.00
เฉลี่ยร้อยละ 76.40 ( 4 = ดีมำก)
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนอภิบำล งำนสัมพันธ์ชุมชน งำนแหล่งเรียนรู้
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสสุจินดำ เหมือนแท้ 2. มำสเตอร์คมสันต์ รำงศรี 3. มิสยุพำ แสนวงศ์คำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีจติ สำธำรณะในกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมิตติ ่ำงๆ
มาตรการ
การดาเนินงาน
2.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้ไปบำเพ็ญ สิ่งที่ดำเนินกำร
ประโยชน์ต่อสังคมในด้ำนวิชำกำร
1. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรูส้ ู่ชุมชน ดังนี้ ด้ำนศำสนพิธี ณ ศูนย์
ช่วยเหลือสังคม กำรป้องกันจำก
ศึกษำพุทธศำสนำวันอำทิตย์ วัดบุญวำทย์วิหำรพระอำรำมหลวง ด้ำน
สิ่งเสพติด ฯลฯ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญำไทย เรื่อง ตุง ณ ศูนย์เรียนรู้ปัทมเสวี ด้ำน
ประวัติศำสตร์กับชุมชนท่ำมะโอ
2. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ดังนี้
ระดับประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “เปิดตำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ โรงงำนเซรำมิค
ประถมศึกษำปีที่ 3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย
ประถมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “บั้งไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง” ณ ชุมชนท่ำมะโอ
ประถมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่น้อง
ระดับมัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “เซรำมิคลำปำง” ณ โรงงำนเซรำมิค
มัธยมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ลำปำง”
มัธ ยมศึ กษำปี ที่ 4 กิ จ กรรม “ภูมิ ปั ญ ญำไทย สรร-สร้ ำ งนวั ต กรรมใหม่ ประยุ ก ต์ใ ช้ อ ย่ ำ ง
พอเพียง ”
มัธยมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำปุ๋ยหมัก ทำลูกประคบ กำรสีข้ำว
กล้อง กำรทำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรทำนำ ”
3. งำนอภิบำลดำเนินโครงกำรต้นกล้ำคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปันน้ำใจสร้ำงรอยยิ้ม กิจกรรมเยีย่ มเด็กรอโอกำส
กิจกรรมมอบน้ำใจไออุ่นสูภ้ ัยหนำว กิจกรรมสัมผัสชีวิต
4. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำ
เสพติด
สรุปผล
จำนวนนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้ำนวิชำกำร ช่วยเหลือสังคม กำรป้องกันจำกสิ่ง
เสพติด ฯลฯ (ไม่น้อยกว่ำ 20 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ) จำนวน 2,725 คน จำกจำนวนนักเรียน
2,845 คน(ป.1 - ม.6)
คิดเป็นร้อยละ 95.78 ( 5 = ดีเยี่ยม )
หมายเหตุ: ระดับคุณภาพ
5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100 4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89 3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59 1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำร้อยละ 50
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนำระบบกำรวัดประเมินผล และควำมโดดเด่นเฉพำะ ของสถำนศึกษำเพื่อรองรับเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
มาตรการ
การดาเนินงาน
2.4.2 พัฒนำโรงเรียนให้มีควำม ควำมโดดเด่นเฉพำะของโรงเรียนที่กำหนดไว้คือ วินัยดี มีคณ
ุ ธรรม เลิศล้ำภำษำ
โดดเด่นเฉพำะ
สิ่งที่ดำเนินกำร
1) พัฒนำโรงเรียนให้มีควำมโดด
1. ฝ่ำยวิชำกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนภำษำอังกฤษ เสริมด้วยด้ำน
เด่นเฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นที่
สุนทรียภำพ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ
ยอมรับของสังคม เช่น โรงเรียน
2. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนร่วมกับงำนอภิบำล พัฒนำ/ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีวนิ ัย มีคุณธรรม
สุนทรียภำพ (ดนตรี กีฬำ ศิลปะ)
(ระดับคุณภำพ 5 = ผลงำนระดับนำนำชำติ/ 4 =ผลงำนระดับชำติ/ 3 = ผลงำนระดับภำค/
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ โรงเรียน
2 = ผลงำนระดับเขต จังหวัด / 1 = ไม่มีผลงำน)
พัฒนำอัจฉริยภำพ โรงเรียน
ผลประเมินระดับคุณภำพ 5
พัฒนำผู้นำฯลฯ
2) เผยแพร่ควำมโดดเด่นของ
สิ่งที่ดำเนินกำร
โรงเรียน
งำนประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยธุรกำรได้เผยแพร่ควำมโดดเด่นของโรงเรียนทำง
www.acl.ac.th Face book line วำรสำรของโรงเรียน
(ระดับคุณภำพ เผยแพร่ควำมโดดเด่น 5 = ระดับนำนำชำติ/ 4 =ระดับชำติ/ 3 = ระดับภำค/
2 = ระดับเขตจังหวัด / 1 = ไม่มกี ำรเผยแพร่)
ผลประเมินระดับคุณภำพ 4
สรุปผล
เฉลี่ยระดับคุณภำพ 4.50 = ดีมำก
คิดเป็นร้อยละ 90.00 (ค่ำเฉลี่ย * 20)
หมายเหตุ ระดับคุณภำพ 5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้จัดทำรำยงำน มิสกัลยำลักษณ์ สุผำครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเรียนรู้ยุค Digital Age
มาตรการ
การดาเนินงาน
2.5.3 พัฒนำครูผสู้ อนตำรำกลำง สิ่งที่ดำเนินกำร
ภำษำอังกฤษ
1. ฝ่ำยวิชำกำร ร่วมกับ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง จัดกำร
อบรมเชิงปฏิบัตโิ ครงกำรพัฒนำคุณภำพครูผสู้ อน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำปำง
2. งำนทรัพยำกรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยกำร จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ" โดยมีวิทยำกรจำก
สำขำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
3. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้ำนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน
4. ฝ่ำยวิชำกำรส่งเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำกับทำงมูลนิธิฯ

 แนวทำงประเมิน

จำนวนครูที่สอนตำรำกลำง 15 คน
จำนวนครูสำมำรถสอนได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ 15 คน (ผ่ำนกำรประเมิน ม.7 ระดับดีขึ้นไป)
คิดเป็นร้อยละ 100
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนหลักสูตรและกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสมีนำ ชินำกร 2. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 2.6 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตามการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning)
มาตรการ
การดาเนินงาน
2.6.1 จัดกำรเรียนกำรสอนให้
สิ่งที่ดำเนินกำร
ตอบสนองต่อควำมถนัดของ
งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ พลศึกษำ ส่งเสริมด้ำน
ผู้เรียน
กีฬำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ จัดรำยวิชำเพิม่ เติม ได้แก่ ดนตรี ศิลปะ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนและเทคโนโลยี ส่งเสริมด้ำน Robot คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ตอบสนองต่อควำมถนัดและศักยภำพตำมควำมต้องกำรของผูเ้ รียน
2.6.2 จัดสภำพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำมอัจฉริยภำพ
ของตน

สิ่งที่ดำเนินกำร
งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรูจ้ ัดสภำพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้
พัฒนำตำมอัจฉริยภำพของตน ได้แก่ ศูนย์ดนตรี สนำมกีฬำ ห้องเรียน สื่อประกอบกำรเรียน
เรียนกำรสอนที่เพียงพอ

2.6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนำตำมถนัดหรือ
สนใจ

สิ่งที่ดำเนินกำร
1. ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้จดั แข่งขันทักษะด้ำนต่ำง ๆ
2. ฝ่ำยวิชำกำรจัดส่งผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถโดดเด่นเข้ำร่วมแข่งขันทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
3. งำนชุมนุมจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดแสดงผลงำนของกิจกรรมชุมนุม

สรุปผล
(ตรงกับ ตัวชี้วัดลาดับที่ 5
ของยุทธศาสตร์ที่ 2 )

1.จัดอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเรื่องกำรพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ BBL
2. มีกระบวนกำรค้นหำควำมถนัดของผู้เรียน
.......3. ใช้หลักกำรพัฒนำผูเ้ รียนตำมควำมถนัดคือ Fund (ระดับประถม) Find(ระดับมัธยม
ต้น) และ Found (ระดับมัธยมปลำย) โดยกำรเปิดห้องเรียนแบบสหวิทยำกำร(ม.ต้น
เตรียมวิชำเอก ม.ปลำยเรียนวิชำเอก/อำชีพ)
4. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดเก็บข้อมูลควำมถนัด/อัจฉริยภำพของผู้เรียน
........5. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่พัฒนำสมองโดยมีกำร Brain Gym เพื่อกระตุ้นสมอง และ
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 4MAT หรือใกล้เคียง
.......6. มีหนังสือเรียน ใบงำน แบบ BBL
.......7. มีสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรูแ้ บบ BBL
........8. ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เกิดกำรกระตุ้นกำรพัฒนำสมอง
.9. มีสนำมเด็กเล่นที่มีกำรเคลือ่ นไหวทุกส่วนของร่ำงกำยเพื่อกำรพัฒนำสมอง
10. มีสนำมกีฬำไม่ต่ำกว่ำ 7 ประเภทกีฬำที่ให้ผู้เรียนได้เล่นตำมควำมถนัดและสนใจ
11. มีศูนย์พัฒนำทำงอัจฉริยภำพทำงวิชำกำร สุนทรียภำพ และนันทนำกำร
12. มีกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้แสดงออกในควำมสำมำรถของผู้เรียน เช่น Got Talent กำร
แข่งขันควำมสำมำรถต่ำงๆ
13. มีโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพต่ำงๆ เพื่อสู่ควำมเป็นเลิศของผูเ้ รียนและสถำนศึกษำ
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มาตรการ

การดาเนินงาน
 เกณฑ์กำรประเมิน
ให้โรงเรียนใช้เครื่องหมำย  หน้ำรำยกำรประเมินที่พิจำรณำว่ำมีกำรดำเนินกำรและ
ปฏิบัติได้ตำมหลักกำรของกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง(BBL)

 ผลกำรประเมิน
จำนวนข้อที่มีเครื่องหมำย  จำนวน 8 ข้อ (จำก 13 ข้อ)
คิดเป็นร้อยละ 61.53
ระดับคุณภำพที่ได้ 3 = ดี
หมายเหตุ ระดับคุณภำพ 5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง
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แบบสรุปการรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1
พัฒนา 3.1.1พัฒนำสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศโดยใช้ ฝ่ำยทุกฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำร
เสริมสร้างระบบการ
ระบบการบริหารจัดการตาม ระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์TQA
บริหำร
บริหารจัดการโรงเรียน เกณฑ์ของ TQA (Thailand ประกอบด้วย
สำนักผู้อำนวยกำร
ในเครือมูลนิธิฯ ตาม
Quality Award)
1)กำรนำองค์กร
- งำนประกันคุณภำพ
หลัก
2)กำรวำงแผนกลยุทธ์
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
ธรรมาภิบาล
3)กำรมุ่งเน้นผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และผู้เรียน
- งำนสัมพันธ์ชุมชน
4)กำรวัด วิเครำะห์ และจัดกำรควำมรู้
งำนทรัพยำกรมนุษย์
5) กำรมุ่งเน้นบุคลำกร
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
6) กำรมุ่งเน้นกระบวนกำร
ฝ่ำยกำรเงิน
7) ผลลัพธ์
- งำนกำรเงิน
3.1.2 .พัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ใช้ภำษำอังกฤษ ฝ่ำยวิชำกำร
เป็นภำษำที่สอง
- งำนบริหำรฝ่ำย
- งำนกลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ
สำนักผู้อำนวยกำร
- งำนทรัพย์ฯ
3.2 พัฒนาระบบบริหาร
3.2.1จัดหำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเป็นที่ปรึกษำ ฝ่ำยทุกฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำร
มูลนิธิฯ ให้สามารถ กากับ
หน่วยงำนของมูลนิธิฯและโรงเรียน
บริหำร (7 ฝ่ำย)
ติดตามและพัฒนาโรงเรียน 3.2.2จัดอบรม /เผยแพร่ /ประชำสัมพันธ์
สำนักผู้อำนวยกำร
ในเครือมูลนิธิฯ อย่างมี
เกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรบริหำรของมูลนิธิฯ
- งำนบริหำรฝ่ำย
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล บทบำทหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำร ฝ่ำยธุรกำร
บริหำรของมูลนิธิฯ แผนยุทธศำสตร์ ทิศทำงกำร - งำนประชำสัมพันธ์
จัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต ผลงำน นวัตกรรม
งำนวิจัย องค์ควำมรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice)
ฯลฯ ให้แก่ สมำคมผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำ
ครู ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ให้ใช้เครื่องหมำย  หน้ำรำยกำรประเมินที่พิจำรณำว่ำมีกำรดำเนินกำรอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ ในช่องเกณฑ์กำรปฏิบัติ
TQA
เกณฑ์การปฏิบตั ิ
การดาเนินงาน
ผลการประเมิน
3.2.1พัฒนำสถำนศึกษำ
ระดับคุณภาพที่ได้ 5
สู่ควำมเป็นเลิศโดยใช้
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
มีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์TQA
ดีเยี่ยม 5 = 10-11 ข้อ
ประกอบด้วย
ดีมำก 4 = 9 ข้อ
1) การนาองค์กร
1.1ก. วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และ
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
ดี
3 = 7-8 ข้อ
1.1 การนาองค์กรโดย พันธกิจ
1. ทุกฝ่ำยร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์สภำพ พอใช้ 2 = 6 ข้อ
ผู้นาระดับสูง
1) วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม
ปัญหำ และควำมต้องกำรจำเป็นของ ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 6
2) กำรส่งเสริมกำรประพฤติ
โรงเรียน และกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธ ข้อ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและมี
กิจ และเป้ำหมำยด้ำนต่ำงๆ โดยมี
จริยธรรม
จุดเน้นที่คุณภำพผูเ้ รียนสะท้อน
3) กำรสร้ำงองค์กรที่ยั่งยืน
คุณภำพควำมสำเร็จที่ชัดเจนและเป็น
1.1ข. กำรสื่อสำรและผลกำร
รูปธรรม
ดำเนินกำรขององค์กร
2. สำนักผู้อำนวยกำรร่วมกับงำน
4) กำรสื่อสำร
ทรัพยำกรมนุษย์จัดประชุมครู นักกำร
5) กำรทำให้เกิดกำร
ทุกเดือนเพื่อส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจัง
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
1.2ก. กำรกำกับดูแลองค์กร
3. สำนักผู้อำนวยกำรร่วมกับงำน
1.2 การกากับดูแล
6) ระบบกำรกำกับดูแล
ทรัพยำกรมนุษย์ งำนประกัน
องค์กรและความ
องค์กร
คุณภำพ งำนนิเทศและวิจัยกำกับ
รับผิดชอบต่อสังคมใน 7) กำรประเมินผลกำร
ดูแลกำรปฏิบัติงำนของครู บุคลำกร
วงกว้าง
ดำเนินกำร
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยใช้
1.2ข. กำรประพฤติปฏิบตั ิตำม
เกณฑ์ของมูลนิธฯิ มำปรับใช้ตำม
กฎหมำยและมีจริยธรรม
บริบทของโรงเรียน
8) กำรประพฤติปฏิบัตติ ำม
4. ทุกฝ่ำยมีเครือข่ำยในกำรช่วยเหลือ
กฎหมำยและกฎระเบียบ
สังคมอย่ำงหลำกหลำยทั้งทำงด้ำน
9) กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมี
อำคำรสถำนที่ ยำนพำหนะ วิทยำกร
จริยธรรม
ปัจจัย สื่ออุปกรณ์
1.2ค. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้ำง และกำรสนับสนุน
ชุมชนที่สำคัญ
10) ควำมผำสุกของสังคมใน
วงกว้ำง
11) กำรสนับสนุนชุมชน
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การดาเนินงาน
2) การวางแผนกลยุทธ์
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
2.1 การจัดทากลยุทธ์ 2.1ก. กำรจัดทำกลยุทธ์
1. ทุกฝ่ำยร่วมกัน จัดทำแผนพัฒนำกำรจัด
1) กระบวนกำรวำงแผนกล กำรศึ ก ษำมุ่ ง เน้ น คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำน
ยุทธ์
โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับปัญหำ
2) กำรวิเครำะห์และกำหนด
ที่ โ รงเรี ย นต้ อ งแก้ ไ ข ปั ญ หำและควำม
กลยุทธ์
ต้ อ งกำรของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของโรงเรี ย น
2.1ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ นโ ย บำ ย เกี่ ย วกั บ กำ ร ศึ ก ษำของชำ ติ
3) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ด ำเนิ น กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ก ำหนด
สำคัญ
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำ
4) กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์ แ ล ะ แ น ว ท ำ ง ก ำ ร พั ฒ น ำ ต ล อ ด จ น
เชิงกลยุทธ์
จุ ด มุ่ ง หมำยเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ตั้ ง อยู่ บ น
2.2 การนากลยุทธ์ไป 2.2ก. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร พื้นฐำนของข้อมูล ตำมควำมเป็นจริ งที่เก็ บ
ปฏิบัติ
และกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบตั ิ
รวบรวมมำได้ ทั้ ง หมด วิ เ ครำะห์ จุ ด แข็ ง
5) กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร
จุ ด อ่ อ น โอกำส และอุ ป สรรค (SWOT
6) กำรนำแผนปฏิบัติกำรไป
Analysis) จั ด ท ำร่ ำ งแผนพั ฒ นำกำรจั ด
ปฏิบัติ
กำรศึ ก ษำของโรงเรี ย น น ำเสนอให้
7) กำรจัดสรรทรัพยำกร
คณะกรรมกำรบริ ห ำรโรงเรี ย นให้ ค วำม
8) แผนด้ำนบุคลำกร
เห็นชอบ และประกำศใช้เป็นลำดับต่อไป
9) ตัววัดผลกำรดำเนินกำร
2. งำนนโยบำยและแผน จั ด ประชุ ม เชิ ง
10) กำรปรับเปลี่ยน
ปฏิบัติกำร เพื่อร่วมกันนำแผนพัฒนำกำรจัด
แผนปฏิบัติกำร
กำรศึกษำสู่แผนปฏิบัติกำรประจำปี พร้อม
2.2ข. กำรคำดกำรณ์ผลกำร
ทั้งจัดสรรงบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
ดำเนินกำร
ตำมแผนเป็นลำดับต่อไป
11)กำรคำดกำรณ์ผลกำร
ดำเนินกำร
TQA

เกณฑ์การปฏิบตั ิ
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ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพที่ได้ 5
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
มีคุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 10-11 ข้อ
ดีมำก 4 = 9 ข้อ
ดี
3 = 7-8 ข้อ
พอใช้ 2 = 6 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 6
ข้อ

TQA

3) การมุ่งเน้น
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
และนักเรียน
3.1 การแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียน
และผู้ปกครอง

เกณฑ์การปฏิบตั ิ

3.1ก. กำรรับฟังนักเรียนและ
ผู้ปกครอง
1) กำรรับฟังนักเรียนและ
ผู้ปกครองในปัจจุบัน
….2) กำรรับฟังนักเรียนและ
ผู้ปกครองในอนำคต
3.1ข. กำรประเมินควำมพึง
พอใจและควำมผูกพันของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
3) ควำมพึงพอใจและควำม
ผูกพัน
….4) ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง
5) ควำมไม่พึงพอใจ
3.2 ความผูกพันของ 3.2ก. คุณภำพหลักสูตรและ
นักเรียนและผู้ปกครอง กิจกรรมและกำรสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง
6) หลักสูตรและกิจกรรม
(คุณภำพนักเรียน)
7) กำรสนับสนุนนักเรียนและ
ผู้ปกครอง
8) กำรจำแนกนักเรียนและ
ผู้ปกครอง
9) กำรใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
3.2ข. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
10) กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์
11) กำรจัดกำรกับข้อ
ร้องเรียน

การดาเนินงาน
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
1. งำนหลักสูตรและกำรสอน
ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจใน
กำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
2. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
จำก นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
ชุมชน
3. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนจัดกิจกรรม
สำนสัมพันธ์ผู้ปกครอง
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ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพที่ได้. 4
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
มีคุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 10-11 ข้อ
ดีมำก 4 = 9 ข้อ
ดี
3 = 7-8 ข้อ
พอใช้ 2 = 6 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 6
ข้อ

TQA

4) การวัด วิเคราะห์
และจัดการความรู้
4.1 การวัด การ
วิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงผลการ
ดาเนินการขององค์กร

4.2 การจัดการ
สารสนเทศ ความรู้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เกณฑ์การปฏิบตั ิ

การดาเนินงาน
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
1. งำนประกันคุณภำพดำเนินกำร
4.1ก. กำรวัดผลกำรดำเนินกำร
ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
1) ตัววัดผลกำรดำเนินกำร
ของโรงเรียนในภำพรวม
2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
2. หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยนำผลกำร
3) ข้อมูลนักเรียนและ
ประเมินไปศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อ
ผู้ปกครอง
หำแนวทำงในกำรปรับปรุง/แก้ไข/
4) ควำมคล่องตัวของกำร
พัฒนำ
วัดผล
3. ทุกฝ่ำยร่วมกันวำงแผนพัฒนำ
4.1ข. กำรวิเครำะห์ และ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดย
ทบทวนผลกำรดำเนินกำร
กำหนดเป็นยุทธศำสตร์ นโยบำย
5)กำรวิเครำะห์ และทบทวน
แนวปฏิบัติต่อไป
ผลกำรดำเนินกำร
4. งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4.1ค. กำรปรับปรุงผลกำร
ดูแล บำรุงรักษำ เฝ้ำระวัง
ดำเนินกำร
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้พร้อม
6) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ใช้งำนอยู่เสมอแม้เกิดเหตุกำรณ์
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ฉุกเฉิน
7) ผลกำรดำเนินกำรใน
อนำคต
8) กำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่องและนวัตกรรม
4.2ก. กำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศ และกำรจัดกำร
ควำมรู้
9) คุณลักษณะ
10) ข้อมูลและสำรสนเทศ
พร้อมใช้งำน
….11) กำรจัดกำรควำมรู้
4.2ข. กำรจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
12) คุณลักษณะของ
ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
13) ควำมพร้อมใช้งำนใน
ภำวะฉุกเฉิน
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ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพที่ได้ 5
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
มีคุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 11-13 ข้อ
ดีมำก 4 = 9-10 ข้อ
ดี
3 = 7-8 ข้อ
พอใช้ 2 = 6 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 6
ข้อ

การดาเนินงาน
5) การมุ่งเน้นบุคลากร
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
5.1 สภาพแวดล้อม
5.1ก. ขีดควำมสำมำรถและ
1. งำนทรัพยำกรมนุษย์ร่วมกับทุก
ของบุคลากร
อัตรำกำลังบุคลำกร
ฝ่ำยจัดอัตรำกำลังอย่ำงเหมำะสม
1) ขีดควำมสำมำรถและ
กับควำมสำมำรถของบุคลำกรและ
อัตรำกำลัง
ปรับเปลีย่ นบุคลำกรในทุกปี
2) บุคลำกรใหม่
กำรศึกษำเพื่อควำมเหมำะสมและ
3) กำรทำงำนให้บรรลุผล
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่
4) กำรจัดกำรกำร
2. งำนอำคำรสถำนที่จัด
เปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
5.1ข. บรรยำกำศกำรทำงำน
ทำงำน
ของบุคลำกร
3. งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5) สภำพแวดล้อมกำร
จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรอำนวย
ทำงำน
ควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่
6) นโยบำย กำรบริกำร และ
4. งำนทรัพยำกรมนุษย์รับนโยบำย
5.2 ความผูกพันของ สิทธิประโยชน์
จำกทำงโรงเรียนให้บริกำรแก่
บุคลากร
5.2ก. ผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในด้ำนสิทธิประโยชน์และ
บุคลำกร
สวัสดิกำรที่ควรจะได้รับเพื่อเป็น
7) องค์ประกอบของควำม
ขวัญ กำลังใจและสร้ำงควำม
ผูกพัน
ผูกพันกับองค์กร
8) วัฒนธรรมองค์กร
5. งำนทรัพยำกรมนุษย์ร่วมกับทุก
9) กำรจัดกำรผลกำร
ฝ่ำยจัดอบรมสัมมนำ /ส่งเข้ำรับ
ปฏิบัติงำน
กำรอบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำนทั้ง
5.2ข. กำรประเมินควำมผูกพัน
ภำยในและต่ำงประเทศ
ของบุคลำกร
10) กำรประเมินควำม
ผูกพัน
11) ควำมเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์
5.2ค. กำรพัฒนำบุคลำกรและ
ผู้บริหำร
12) ระบบกำรเรียนรูแ้ ละ
กำรพัฒนำ
13) ประสิทธิผลของกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำ
14) ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
กำรงำน
TQA

เกณฑ์การปฏิบตั ิ
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ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพที่ได้ 5
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
มีคุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 12-14 ข้อ
ดีมำก 4 = 10-11 ข้อ
ดี
3 = 8-9 ข้อ
พอใช้ 2 = 7 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 7
ข้อ

TQA

6) การมุ่งเน้น
กระบวนการ
6.1 ระบบงาน

6.2 กระบวนการ
ทางาน

เกณฑ์การปฏิบตั ิ

6.1ก. กำรออกแบบระบบงำน
1) แนวคิดในกำรออกแบบ
2) ข้อกำหนดของระบบงำน
6.1ข. กำรจัดกำรระบบงำน
3) กำรนำระบบงำนไปปฏิบัติ
4) กำรควบคุมต้นทุน
6.1ค. กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉิน
5) กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉิน
6.2ก. กำรออกแบบกระบวนกำร
ทำงำน
6) แนวคิดในกำรออกแบบ
7) ข้อกำหนดของ
กระบวนกำรทำงำน
6.2ข. กำรจัดกำรกระบวนกำร
ทำงำน
8) กำรนำกระบวนกำร
ทำงำนที่สำคัญไปปฏิบัติ
….9) กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
10) กำรปรับปรุง
กระบวนกำร

การดาเนินงาน
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
1. ครูผสู้ อนจะวำงแผนกำรทำงำนใน
รูปแบบแผนจัดกำรเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วยทฤษฎี แนวคิด
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน กำรวัดผล
และประเมินผล ทำวิจยั เพื่อกำร
พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอน
2. ครูสนับสนุนกำรสอนจัดทำคูม่ ือ
ปฏิบัติงำน ที่ประกอบด้วยบท
พรรณนำงำน ข้อกำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน แนว
ทำงกำรปฏิบัติงำน
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ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพที่ได้ 5
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
มีคุณภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 9-10 ข้อ
ดีมำก 4 = 8 ข้อ
ดี
3 = 6-7 ข้อ
พอใช้ 2 = 5 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 5
ข้อ

TQA

7) ผลลัพธ์

เกณฑ์การปฏิบตั ิ
การดาเนินงาน
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนหลักสูตรและ ผลลัพธ์แต่ละด้ำน
กิจกรรม และกระบวนกำร
1. จำกผลกำรประเมินมำตรฐำน
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น
กำรศึกษำด้ำนหลักสูตรและ
นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ
กิจกรรม และกระบวนกำร คิดเป็น
(ลูกค้ำ)
ร้อยละ 85.30
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น
2. จำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
บุคลำกร
ต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำ
ในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 82.40
องค์กรและกำรกำรกำกับดูแล
3. จำกผลกำรประเมินด้ำนบุคลำกร
องค์กร
คิดเป็นร้อยละ 94.24
….7.5 ผลลัพธ์ดำ้ นกำรเงินและ
4. จำกผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำน
ตลำด
ผู้บริหำรและกำรประเมินคุณภำพ
คิดเป็นร้อยละ 93.83

ผลเฉลี่ยกำรประเมิน
คิดเป็นร้อยละ ( ผลเฉลี่ย * 20 )
ระดับคุณภำพ
หมำยเหตุ: ระดับคุณภำพ
5 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 – 100
4 = ดีมำก ร้อยละ 75 – 89
3 = ดี
ร้อยละ 60 – 74
2 = พอใช้ ร้อยละ 50 – 59
1 = ปรับปรุง ร้อยละ ต่ำกว่ำร้อยละ 50
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ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพที่ได้ 4
มีผลลัพธ์ที่มีคณ
ุ ภำพ
ดีเยี่ยม 5 = 5 ข้อ
ดีมำก 4 = 4 ข้อ
ดี
3 = 3 ข้อ
พอใช้ 2 = 2 ข้อ
ปรับปรุง1 = ต่ำกว่ำ 2
ข้อ

4.71
94.28
5 = ดีเยี่ยม

แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารมูลนิธิฯ ให้สามารถ กากับ ติดตามและพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
มาตรการ
การดาเนินงาน
3.3.1จัดหำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเป็นที่ สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
ปรึกษำหน่วยงำนของมูลนิธิฯและ
1. สำนักผู้อำนวยกำรจัดหำผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกฎหมำย
โรงเรียน
2. ฝ่ำยบริหำรทั่วไปจัดหำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนวิศวกรตรวจ
ประเมินควำมปลอดภัยของอำคำร
3. ฝ่ำยวิชำกำรจัดหำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรศึกษำ

3.3.2จัดอบรม /เผยแพร่ /
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงสร้ำงกำร
งำนประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยธุรกำรได้เผยแพร่ควำมโดดเด่นของโรงเรียนทำง
บริหำรของมูลนิธิฯบทบำทหน้ำทีข่ อง
www.acl.ac.th Face book line วำรสำรของโรงเรียน ให้แก่ สมำคม
แต่ละฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของ ผูป้ กครอง สมำคมศิษย์เก่ำ ครู ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
มูลนิธิฯ แผนยุทธศำสตร์ ทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต ผลงำน
นวัตกรรม งำนวิจัย องค์ควำมรู้ทดี่ ีเลิศ
(Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมำคม
ผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำ ครู
ผู้ปกครองผูเ้ กี่ยวข้อง และผูส้ นใจ
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แบบสรุปการรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
วัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.2. ออกแบบ
สวัสดิการที่เหมาะสมให้กับ
บุคลากร

กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรพัฒนำทำง
วิชำชีพ
กลยุทธ์ที่ 4.4 จัดทา
แผนการบริหารความเสี่ยง
ของทรัพยากรมนุษย์

แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1.1 ปรั บ เปลี่ ย นกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำร สำนักผู้อำนวยกำร
บริ ห ำรทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ป็ น กำรบริ ห ำร - งำนทรัพยำกรมนุษย์
ทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
4.1.2 จัดทำแผนกำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์ก ร
ให้สอดคล้องกับค่ำนิยมหลักขององค์กร
4.2.1 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือจำก
ผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำใน
กำรระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในเงินเดือน
/ สวัสดิกำรแก่บุคลำกร
4.2.2 จัดหำแนวทำงช่วยเหลือครู ผู้ปกครองที่
ประสบปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ

สำนักผู้อำนวยกำร
- งำนทรัพยำกรมนุษย์
ฝ่ำยกำรเงิน
- งำนกำรเงิน
ฝ่ำยกำรเงิน
- งำนกำรเงิน

4.2.3 พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรใช้ ชี วิ ต ของครู ใ ห้ สำนักผู้อำนวยกำร
เหมำะสมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
- งำนทรัพยำกรมนุษย์
ฝ่ำยกำรเงิน
- งำนบริหำรฝ่ำย
4.3.1 นำผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิ ฯ และ
สำนักผู้อำนวยกำร
ระดับชำติไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผล
- งำนทรัพย์ ฯ
กำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอน
4.4.1.สร้ำงระบบรองรับอัตรำกำรเข้ำออกของ
บุคลำกร
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย์
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสเกสร สีนวล 2.มิสศิรินธร มำชัยวงศ์ 3. มิสณฐอร หำญสมบูรณ์ 4. มิสนิฤมล ขัดธิพงษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการ
การดาเนินงาน
4.1.1 ปรับเปลี่ยนกำรดำเนินงำนด้ำนกำร สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นกำรบริหำร
งำนทัพยำกรมนุษย์ได้จดั ทำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ทีเ่ ป็นไปตำม
ทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
1) จัดทำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
ให้เป็นไปตำมองค์ประกอบของหลักกำร
บริหำรงำนบุคคล อันประกอบด้วย
กำรสรรหำ กำรดำรงรักษำ กำรพัฒนำ
และกำรให้พ้นจำกงำน โดยต้องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์
ขององค์กร

องค์ประกอบของหลักกำรบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย กำรสรรหำ กำรดำรงรักษำ
กำรพัฒนำ และกำรให้พ้นจำกงำน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้ำประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ขององค์กร

4.1.2 จัดทำแผนกำรพัฒนำวัฒนธรรม
องค์กรให้สอดคล้องกับค่ำนิยมหลักของ
องค์กร
1)พัฒนำวัฒนธรรมองค์กำรที่เหมำะสม
กับบริบทของโรงเรียน โดยผ่ำนกำรมี
ส่วนร่วมของผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง
และชุมชน
2) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรประกอบด้วย
(1) ดำเนินกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์
วัฒนธรรมองค์กำร
(2) ดำเนินกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กำร
(3) พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยใน
องค์กำร
(4) กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำร
ดำเนินกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ภำยในโรงเรียน
3) พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้
เหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
4) ปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมิน
สมรรถนะให้เหมำะสมกับสมรรถนะ
บุคลำกร

สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
งำนทัพยำกรมนุษย์ได้ดำเนินโครงกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนและพัฒนำ กิจกรรม
กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรจัดทำคูม่ ือครู กิจกรรมกำหนดสมรรถนะ
บุคลำกรตำมตำแหน่งงำน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย์
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสเกสร สีนวล 2.มิสศิรินธร มำชัยวงศ์ 3. มิสณฐอร หำญสมบูรณ์ 4. มิสนิฤมล ขัดธิพงษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.3 ออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากร
มาตรการ
การดาเนินงาน
4.3.1 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือจำก สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
ผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครอง สมำคม
1. สำนักผู้อำนวยกำรร่วมกับฝ่ำยกิจกำรนักเรียนจัดกิจกรรมผ้ำป่ำกำรกุศล
ศิษย์เก่ำในกำรระดมทุนเพื่อจัดกองทุน
กิจกรรม Blue & White Night “ ๖๐ ปี รำตรี น้ำเงิน – ขำว
เพิ่มเติมในเงินเดือน / สวัสดิกำรแก่
2. ฝ่ำยกำรเงินดำเนินโครงกำรจัดหำรำยได้เข้ำกองทุนบำเหน็จ-บำนำญ ซึ่ง
บุคลำกร
ประกอบด้วยกิจกรรมร้ำนสวัสดิกำรจำหน่ำยเครื่องดืม่ กิจกรรมจำหน่ำย
ของทีร่ ะลึก
4.3.2 จัดหำแนวทำงช่วยเหลือครู
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
ผู้ปกครองที่ประสบปัญหำทำงด้ำน
1. สำนักผู้อำนวยกำรร่วมกับงำนแนะแนวให้ทุนกำรศึกษำแก่ผเู้ รียนทีป่ ระสบ
เศรษฐกิจ
ภำวะทำงเศรษฐกิจในครอบครัวโดยพิจำรณำเป็นรำยกรณี ในปีกำรศึกษำ
1) จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง
2560 นักเรียนที่มำขอรับทุน จำนวน 1 คน
เกี่ยวกับสภำวะเศรษฐกิจ / กำรวำงแผน
2. งำนทรัพยำกรมนุษย์จดั ประชุมเชิงปฏิบัติกำรหัวหน้ำในทุกระดับเพื่อจัดทำ
ชีวิตแก่ครอบครัวและบุตรหลำนใน
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อนำคต
2) ให้ทุนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนที่ประสบ
ภำวะทำงเศรษฐกิจในครอบครัวโดย
พิจำรณำเป็นรำยกรณี
3) จัดทำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย์
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสเกสร สีนวล 2.มิสศิรินธร มำชัยวงศ์ 3. มิสณฐอร หำญสมบูรณ์ 4. มิสนิฤมล ขัดธิพงษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ
มาตรการ
การดาเนินงาน
4.4.3 นำผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิฯ และ สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
ระดับชำติไปเป็นส่วนหนึ่งของกำร
โรงเรียนไม่นำ ผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิฯ และระดับชำติไปเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอน ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอน
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย์
ผู้จัดทำรำยงำน 1. มิสเกสร สีนวล 2.มิสศิรินธร มำชัยวงศ์ 3. มิสณฐอร หำญสมบูรณ์ 4. มิสนิฤมล ขัดธิพงษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.5 จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงของทรัพยากรมนุษย์
มาตรการ
การดาเนินงาน
4.5.1 สร้ำงระบบรองรับอัตรำกำรเข้ำ สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
ออกของบุคลำกร
งำนทรัพยำกรมนุษย์ดำเนินโครงกำรแผนบริหำรควำมเสีย่ งทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมสรรหำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญตรงกับควำม
ต้องกำร กิจกรรมกำรให้สวัสดิกำร กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร โครงกำร
เพชรน้ำหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมบุคลำกรทีม่ ีผลงำนดีเด่น
กิจกรรมส่งเสริมครูและพนักงำนที่ไม่ขำด ลำ มำสำย โครงกำรทัศนศึกษำ
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แบบสรุปการรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างและขยาย
เครือข่ายความ
ร่วมมือต่างๆ กับทุก
ภาคส่วนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
เพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

กลยุทธ์
5.1 ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
องค์กร/หน่วยงาน
ต่าง ๆ

แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร ฝ่ำยวิชำกำร
พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและกำร - งำนบริหำรฝ่ำย
สร้ ำ งสั ง คมแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ข อง - งำนแหล่งเรียนรู้
สถำนศึกษำ
- งำนหลักสูตร
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- งำนแนะแนว
- งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
- งำนระดับชั้น
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ
มาตรการ
การดาเนินงาน
5.1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
สิ่งที่ได้ดำเนินกำร
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้าง
1. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรูส้ ู่ชุมชน ดังนี้ ด้ำนศำสนพิธี ณ
สังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ศูนย์ศึกษำพุทธศำสนำวันอำทิตย์ วัดบุญวำทย์วิหำรพระอำรำมหลวง ด้ำน
โดยเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองและศิษย์เก่ำ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญำไทย เรื่อง ตุง ณ ศูนย์เรียนรู้ปัทมเสวี ด้ำน
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำมีสว่ น
ประวัติศำสตร์กับชุมชนท่ำมะโอ
ร่วมในกำรพัฒนำเครือข่ำยเพื่อสร้ำง
2. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ดังนี้
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ระดับประถมศึกษำ
คุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน เช่น เชิญ ประถมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ผู้ปกครองและศิษย์เก่ำเข้ำมำมีส่วนร่วม ประถมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “เปิดตำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ โรงงำนเซรำมิค
นำผู้เรียนไปศึกษำ/ใช้แหล่งเรียนรูจ้ ำก ประถมศึกษำปีที่ 3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย
หน่วยงำน /องค์กร /สถำนประกอบกำร ประถมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “บั้งไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ของผู้ปกครองและศิษย์เก่ำร่วมมือกัน ประถมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง” ณ ชุมชนท่ำมะโอ
สร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ในและนอก
ประถมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่น้อง
โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “เซรำมิคลำปำง” ณ โรงงำนเซรำมิค
มัธยมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ลำปำง”
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้อย่ำง
พอเพียง ”
มัธยมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำปุ๋ยหมัก ทำลูกประคบ กำรสี
ข้ำวกล้อง กำรทำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรทำนำ ”

~ 99 ~

แบบสรุปการรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาโรงเรียน
เสริมสร้างให้
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
บุคลากรมีการสร้าง
องค์ความรู้ ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยน และ
เผยแพร่ความรู้
นวัตกรรมและอื่นๆ
ที่ได้รับจากการ
พัฒนา

กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริม
กระบวนกำรรวมรวม จัดเก็บ
เผยแพร่ องค์ควำมรู้ที่ดีเพื่อ
พัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน

แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1.1. ส่งเสริมบุคลำกรให้มีกำร
สำนักผู้อำนวยกำร
พัฒนำด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้กำร
- งำนประกันคุณภำพ
แลกเปลีย่ น และกำรเผยแพร่ควำมรู้ ฝ่ำยทุกฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำร
นวัตกรรม
บริกำร (7 ฝ่ำย)
6.1.2. ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำร
- งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย
ควำมรู้ภำยในโรงเรียน
6.1.3. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำร
แสวงหำองค์ค วำมรู ้ที ่ม ีค ุณ ค่ำ ต่อ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
6.1.4.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่มีคุณค่ำต่อ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
6.1.5, ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรกำร
จัดเก็บและสืบค้นควำมรู้ของบุคลำกร
6.1.6. ส่ งเสริมให้ เกิ ดกระบวนกำร
ถ่ำยทอด และกำรใช้ประโยชน์จำกองค์
ควำมรู้
6.2.1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรสร้ำง สำนักผู้อำนวยกำร
องค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม
- งำนประกันคุณภำพ
ฝ่ำยวิชำกำร
- งำนบริหำรฝ่ำย
6.2.2.ส่งเสริมกระบวนกำรรวบรวม
จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ควำมรู้ที่ดีเพือ่
พัฒนำและนำไปสู่กำรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและอื่นๆ
ที่ได้รับจากการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มำตรกำร
กำรดำเนินงำน
เฉลี่ยร้อยละ 69.58 (จำก 6 ข้อย่อย ของมำตรกำร 6.1.1 - 6.1.6)
ระดับคุณภำพ 3 = ดี
6.1.1. ส่งเสริมบุคลำกรให้มีกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้กำรแลกเปลี่ยน
และกำรเผยแพร่ควำมรู้ นวัตกรรม
6.1.2. ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำร
ควำมรู้ภำยในโรงเรียน
1) ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้
ภำยในโรงเรียน
(1)ส่งเสริมให้เกิดกำรทำงำนแบบมีส่วน
ร่วมระหว่ำงบุคลำกร ผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่ำในกำรกำหนดเป้ำหมำยที่
ชัดเจนของควำมรู้ที่สำคัญและจำเป็น
สำหรับโรงเรียน
(2)ส่งเสริมให้มีกำรเปลี่ยนควำมรู้โดยนัย
(Tacit Knowledge) ออกมำเป็นควำมรู้
แจ้งชัด(Explicit Knowledge) โดยกำร
บันทึกรวบรวมไว้เพื่อเป็นฐำนข้อมูล
ควำมรู้ของโรงเรียน
(3)สร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรจัดกำรควำมรู้
โดยกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เพื่อให้บุคลำกรนำกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำน
อย่ำงเต็มใจ
(4)จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนำ
และออกไปทัศนศึกษำเพื่อให้บุคลำกร
มีควำมรู้และสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำร
จัดกำรควำมรู้
(5)จัดทำกิจกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
กำรระดมสมอง กำรประชุมปฏิบัติกำร
ร่วมกันของบุคลำกรเพื่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร
ผู้ปกครองศิษย์เก่ำผู้เชี่ยวชำญ หรือ

6.1.1 และ 6.1.2 ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จานวน 4 ข้อ จากจานวน 5 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ 80.00
(1)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ (ผู้ปกครองพบครู)
2. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนจัดตั้งผู้ปกครองเครือข่ำยในทุกระดับชั้น
(2)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนร่วมกับฝ่ำยวิชำกำรจัดประชุมผู้ปกครองภำคเรียนละ 1
ครั้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจำกผู้ปกครอง
2. งำนประกันคุณภำพสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดทำแผน
3. สำนักผู้อำนวยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
(3)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ทุกฝ่ำยสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ โดยกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เพื่อให้บุคลำกรนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
(4)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนทรัพยำกรมนุษย์ร่วมกับฝ่ำยวิชำกำรจัดอบรมสัมมนำ และออกไปทัศนศึกษำ
เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้และสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรจัดกำรควำมรู้
(5)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ฝ่ำยวิชำกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกับผูเ้ ชี่ยวชำญจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎลำปำง
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มำตรกำร
หน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียนอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนือ่ ง

กำรดำเนินงำน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำปำง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรูส้ ู่ชุมชน ดังนี้ ด้ำนศำสนพิธี ณ
ศูนย์ศึกษำพุทธศำสนำวันอำทิตย์ วัดบุญวำทย์วิหำรพระอำรำมหลวง ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญำไทย เรื่อง ตุง ณ ศูนย์เรียนรู้ปัทมเสวี ด้ำน
ประวัติศำสตร์กับชุมชนท่ำมะโอ
3. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ดังนี้
ระดับประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “เปิดตำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ โรงงำนเซรำมิค
ประถมศึกษำปีที่ 3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย
ประถมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “บั้งไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ
ประถมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง” ณ ชุมชนท่ำมะโอ
ประถมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่น้อง
ระดับมัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1 กิจกรรม “เซรำมิคลำปำง” ณ โรงงำนเซรำมิค
มัธยมศึกษำปีที่ 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ลำปำง”
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้อย่ำง
พอเพียง ”
มัธยมศึกษำปีที่ 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำปุ๋ยหมัก ทำลูกประคบ กำรสี
ข้ำวกล้อง กำรทำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรทำนำ ”

6.1.3 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำร
แสวงหำองค์ควำมรู้ที่มีคุณค่ำต่อกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
(1) สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรด้ำน
กระบวนกำรแสวงหำองค์ควำมรูอ้ ย่ำงเป็น
ขั้นตอนโดยกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อ
เพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในกำร
แสวงหำควำมรู้
(2) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมให้บุคลำกร
ทุกฝ่ำยผู้ปกครองและศิษย์เก่ำร่วมมือ
กันในกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผน เพื่อ
กำหนดและแสวงหำควำมรู้ที่จำเป็นต่อ
กำรพัฒนำโรงเรียน
(3) สนับสนุนให้มีกำรกำหนด
เป้ำหมำยที่บุคลำกรต้องเรียนรู้ ซึ่งตรง
ตำมภำระงำนที่บุคลำกรได้รับ
มอบหมำยและสอดคล้องกับเป้ำหมำย
ของโรงเรียน
(4)ส่งเสริมให้จัดทำฐำนข้อมูลที่เป็นเอกสำร

6.1.3 ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จานวน 4 ข้อ จากจานวน 6 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ 66.66
(1)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนทรัพยำกรมนุษย์ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
(2)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนร่วมกับฝ่ำยวิชำกำรจัดประชุมผู้ปกครองภำคเรียนละ 1
ครั้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจำกผู้ปกครอง
2. งำนประกันคุณภำพสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
3. สำนักผู้อำนวยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
(3)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
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มำตรกำร
กำรดำเนินงำน
สิ่งพิมพ์ คู่มือ และตำรำ เพื่อส่งเสริมให้
3. ฝ่ำยวิชำกำรกำหนดให้ครูผู้สอนทำวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำร
บุคลำกรได้แสวงหำและรวบรวมควำมรู้
เรียนกำรสอนอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1 เรื่อง
(5)ส่งเสริมให้บุคลำกรใช้วิธีในกำรแสวงหำ
4. ครูสนับสนุนกำรสอนจัดทำคูม่ ือปฏิบัติงำน ที่ประกอบด้วยบทพรรณนำงำน
และรวบรวมควำมรู้จำกเพื่อนร่วมงำน
ข้อกำหนด มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
หัวหน้ำงำน ผู้บริหำรผู้ปกครองศิษย์เก่ำ
ผู้เชี่ยวชำญ เอกสำร สิ่งพิมพ์ ตำรำ และ (4)  ไม่ได้ปฏิบัต/ิ น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินกำรดังนี้
(6)ส่งเสริมให้บุคลำกรแสวงหำควำมรู้
1. ครูผสู้ อนทำวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
เพื่อนำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและ
2. ครูสนับสนุนกำรสอนจัดทำคูม่ ือปฏิบัติงำน ที่ประกอบด้วยบทพรรณนำงำน
ข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนและ
ข้อกำหนด มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
พัฒนำงำน
(5)  ไม่ได้ปฏิบัต/ิ น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมให้ครูสลับกันนิเทศกำรสอนภำยในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรูเ้ พื่อรวบรวมควำมรู้จำกเพื่อนร่วมงำนและหัวหน้ำกลุม่ สำระฯ
2. ครูสนับสนุนกำรสอนที่มำรับงำนในหน้ำที่ใหม่จะได้รับถ่ำยทอดควำมรู้จำก
หัวหน้ำตำมสำยบังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำน นอกจำกนี้ศึกษำได้จำกคู่มือ
ปฏิบัติงำน
(6)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอนส่งเสริมให้บุคลำกรแสวงหำ
ควำมรู้ เพื่อนำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ ข้อบกพร่องในกำรปฏิบัตงิ ำนและ
พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน
2. หัวหน้ำฝ่ำยในสำยงำนครูสนับสนุนกำรสอน กำหนดให้ผู้ที่มำรับตำแหน่งใหม่
ได้ศึกษำคูม่ ือปฏิบัติงำน ที่ประกอบด้วยบทพรรณนำงำน ข้อกำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนจำกที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งแก้ไข
ปัญหำ ข้อบกพร่องในกำรปฏิบัตงิ ำนและพัฒนำงำนที่ได้รับมอบหมำย
6.1.4 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ใหม่ที่มีคุณค่ำต่อกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
(1)ส่งเสริมให้บุคลำกรนำควำมรู้ที่มีอยู่
ในตัวบุคคลพัฒนำให้เกิดเป็นควำมรู้
ใหม่โดยกำรสร้ำงแนวคิด ทฤษฎีใหม่
เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กับควำมรู้เดิมมำใช้ใน
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
ทำงำน
(2)ส่งเสริมให้บุคลำกรมีอิสระในกำร
เรียนรู้ และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทีม่ ี
คุณค่ำ ต่อกำรปฏิบตั ิงำนภำยใน
โรงเรียน
(3)ส่งเสริมให้บุคลำกรนำควำมรู้จำก

6.1.4 ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จานวน 3 ข้อ จากจานวน 6 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ 50.00
(1)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียนกำหนดให้ครูทำวิจัยอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1
เรื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิดใหม่/นวัตกรรมใหม่ๆ
2. หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยกระตุ้นให้ครูสำยสนับสนุนกำรสอนพัฒนำควำมรู้ที่มีอยู่ให้
เกิดควำมคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำงำนที่รับผิดชอบ
(2)  ไม่ได้ปฏิบัต/ิ น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียนกำหนดให้ครูทำวิจัยอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1
เรื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิดใหม่/นวัตกรรมใหม่ๆ
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มำตรกำร
กำรดำเนินงำน
ภำยในตัวบุคคล ควำมรู้จำกฐำนข้อมูล
2. หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยกระตุ้นให้ครูสำยสนับสนุนกำรสอนพัฒนำควำมรู้ที่มีอยู่ให้
ของโรงเรียนและควำมรู้จำกภำยนอก
เกิดควำมคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำงำนที่รับผิดชอบ
โรงเรียน มำพัฒนำ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และพัฒนำให้เกิดควำมรู้ (3)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ใหม่โดยเฉพำะแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อ ดำเนินกำรดังนี้
เป็นกำรต่อยอดควำมรู้
1. ฝ่ำยวิชำกำรจัดอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ด้ำนกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
(4)ส่งเสริมให้บุคลำกรดำเนินงำนตำม
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนำให้เกิดควำมรู้ใหม่ โดยเฉพำะแนวปฏิบัติที่
กระบวนกำรกำรสร้ำงควำมรู้โดยกำร
ดี และเพื่อเป็นกำรต่อยอดควำมรู้
ประมวลผลจำกข้อมูล (Data)
2. งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียนดำเนินกำรกำกับติดตำมกำรเรียนกำรสอนโดย
สำรสนเทศ (Information)
เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้ แนะนำกำรจัดกระบวนกำรเรียน
ควำมรู้ (Knowledge) ตลอดจน
กำรสอนใหม่ ๆ ให้กับครูผู้สอน
ประสบกำรณ์ของบุคคล เพื่อสร้ำงองค์
3. งำนโภชนำกำรเชิญวิทยำกรจำกภำยนอกมำสำธิตกำรประกอบอำหำร เพื่อต่อ
ควำมรู้ใหม่จำกควำมรู้เดิม
ยอดควำมรูเ้ ดิมให้กับพนักงำน
(5)ส่งเสริมให้เกิดกำรผลิตหรือใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสร้ำงควำมรู้ (4)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
และนวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินกำรดังนี้
ปฏิบัติงำนภำยในโรงเรียน
1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน
(6)ส่งเสริมให้มีกำรจูงใจหรือรำงวัล
สร้ำงควำมตระหนัก โดยกำรให้ข้อมูลย้อนกลับในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
สำหรับบุคลำกรที่มีกำรคิดหรือสร้ำงสรรค์
จำกผลกำรนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
องค์ควำมรู้หรือนวัตกรรมใหม่
2. หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยมีกำรกระตุ้นให้ครูสำยสนับสนุนกำรสอนได้พัฒนำงำนที่
ได้รับมอบหมำย โดยกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ เพื่อองค์ควำมรู้
ใหม่/แนวปฏิบตั ิงำนใหม่
(5)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน
ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสร้ำงควำมรู้ และ
นวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
2. หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยส่งเสริมให้ครูสำยสนับสนุนกำรสอนได้พัฒนำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย โดยกำรผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสร้ำงควำมรู้ และ
นวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนภำยในโรงเรียน
(6)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนทรัพยำกรมนุษย์ดำเนินโครงกำรเพชรน้ำหนึ่ง กิจกรรมส่งเสริมบุคลำกรที่มี
ผลงำนดีเด่น เพื่อเป็นกำรจูงใจหรือรำงวัลสำหรับบุคลำกรที่มีกำรคิดหรือสร้ำงสรรค์องค์
ควำมรู้หรือนวัตกรรมใหม่
6.1.5 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรกำร
จัดเก็บและสืบค้นควำมรู้ของบุคลำกร
(1)จัดให้มีกำรกำหนดนโยบำยร่วมกัน
เกี่ยวกับประเภทของควำมรู้ที่ควร

6.1.5 ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จานวน 5 ข้อ จากจานวน 8 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ 62.50
(1)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
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มำตรกำร
ดำเนินกำรจัดเก็บ โดยเฉพำะที่ควำมรู้ที่มี
ควำมสำคัญและจำเป็นต่อควำมสำเร็จ
ของโรงเรียน
(2)จัดให้มีระบบ กระบวนกำร ขั้นตอนใน
กำรจัดเก็บควำมรู้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนในกำรจัดเก็บควำมรูส้ ำหรับ
บุคลำกร
(3)จัดให้มีหน่วยงำนกำรจัดกำรควำมรู้
ที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบองค์ควำมรู้ที่
สำคัญและจำเป็นของหน่วยงำนต่ำงๆ
ภำยในโรงเรียน ก่อนที่จะทำกำรจัดเก็บ
ควำมรู้ไว้ในฐำนควำมรู้ของโรงเรียน
(4)จัดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำร
จัดเก็บควำมรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อควำม
สะดวกในกำรสืบค้นข้อมูล
(5)จัดให้มีกำรประเมินผลกำรจัดเก็บและ
สืบค้นควำมรู้ โดยกำรกำจัดควำมรูเ้ ก่ำที่
ล้ำสมัย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีประโยชน์
ออกจำกฐำนข้อมูลควำมรู้ของโรงเรียน
(6)จัดให้มีสถำนที่และอุปกรณ์ในกำร
จัดเก็บควำมรู้ที่เพียงพอ สะดวก
ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และสะดวกในกำร
สืบค้น
(7)ส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรนำควำมรู้ที่เกิดจำกทัก ษะ
ประสบกำรณ์ที่เป็นแนวปฏิบตั ิทดี่ ี
จัดเก็บในฐำนข้อมูลให้เป็นคลังควำมรู้
ของโรงเรียนในรูปแบบทีส่ ำมำรถสืบค้น
และนำกลับมำใช้ได้อีกภำยหลัง
(8)ส่งเสริมให้บุคลำกรสำมำรถใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรใช้
คอมพิวเตอร์ กำรใช้อินเตอร์เน็ตในกำร
จัดเก็บและสืบค้นควำมรู้ที่ต้องกำรทั้ง
จำกภำยในและภำยนอกโรงเรียน

กำรดำเนินงำน
ดำเนินกำรดังนี้
โรงเรียนมีกำรกำหนดนโยบำยร่วมกันเกีย่ วกับประเภทของควำมรูท้ ี่ควรดำเนินกำร
จัดเก็บ โดยเฉพำะที่ควำมรู้ที่มีควำมสำคัญและจำเป็นต่อควำมสำเร็จของโรงเรียน โดย
มอบหมำยให้งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศจัดเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ในรูปแบบกำรบันทึก
วีดีโอในกำรอบรม/สัมมนำต่ำง ๆ บันทึกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
(2)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำหนดระบบ กระบวนกำร ขั้นตอนในกำรจัดเก็บ
ควำมรู้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรจัดเก็บควำมรู้สำหรับบุคลำกร ดังนี้ ครู/
บุคลำกรที่มคี วำมประสงค์จะจัดเก็บควำมรู้ให้เขียนควำมประสงค์ในแบบแจ้งควำมจำนง
บุคลำกรในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีจะไปดำเนินกำรบันทึก พร้อมจัดเก็บในคอมพิวเตอร์
และลงทะเบียนรำยกำรควำมรูต้ ำมลำดับ
(3) ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศทำหน้ำทีจ่ ัดเก็บควำมรู้ไว้ในฐำนควำมรู้ของโรงเรียน
(4)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรจัดเก็บควำมรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมูล
(5)  ไม่ได้ปฏิบัต/ิ น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ไม่ได้ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดเก็บและสืบค้นควำมรู้
(6)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศมีสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บควำมรู้ที่เพียงพอ
สะดวก ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และสะดวกในกำรสืบค้น
(7)  ไม่ได้ปฏิบัต/ิ น้อย ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับ บุคลำกร
เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรนำควำมรู้ที่เกิดจำกทักษะ ประสบกำรณ์ที่ เป็นแนวปฏิบตั ิที่ดี
จัดเก็บในฐำนข้อมูลให้เป็นคลังควำมรู้ของโรงเรียนในรูปแบบทีส่ ำมำรถสืบค้นและนำ
กลับมำใช้ได้อีกภำยหลัง
(8)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับ บุคลำกร
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มำตรกำร
6.1.6 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรถ่ำยทอด
และกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้
(1)ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนมีโอกำส
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ทั้ง
ภำยใน และภำยนอกโรงเรียน
(2)จัดให้มีกิจกรรมแบ่งปันควำมรู้เพื่อให้
บุคลำกรมีโอกำสนำเสนอ แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์
และนำควำมรู้ที่ได้รับจัดเก็บลงใน
ฐำนควำมรู้ของโรงเรียน
(3)ส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
แบ่งปันควำมรู้ผ่ำนวิธีต่ำงๆ ระหว่ำง
บุคลำกรภำยในและภำยนอกโรงเรียน
เพื่อนำมำใช้พัฒนำกำรปฏิบัติงำน
(4)ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรเผยแพร่
ควำมรู้ แลกเปลี่ยนควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์กับบุคลำกรจำกหน่วยงำน
ภำยนอกในงำนประชุม งำนสัมมนำ
และงำนกำรจัดนิทรรศกำรต่ำงๆ
(5)จัดให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ของ
โรงเรียนโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และ
อินทรำเน็ตในรูปแบบของเอกสำร
Webpage, Web board, Web
block และรูปแบบอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
กำรเผยแพร่ควำมรู้ทั้งภำยนอกและ
ภำยในองค์กร
(6)สนับสนุนงบประมำณ และวัสดุ
อุปกรณ์ให้กับบุคลำกร หน่วยงำน เพื่อ
นำไปใช้ในกำรเผยแพร่และนำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและ
เพียงพอ
(7) ส่งเสริมให้บุคลำกรนำควำมรู้ไปใช้
ในกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
(8) จัดให้มีกำรประเมิน และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกีย่ วกับกำรถ่ำยทอดและกำรใช้
ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

กำรดำเนินงำน
สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรใช้อินเตอร์เน็ตในกำรจัดเก็บ
และสืบค้นควำมรู้ที่ต้องกำรทั้งจำกภำยในและภำยนอกโรงเรียน
6.1.6 ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จานวน 6 ข้อ จากจานวน 8 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ 75.00
(1)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ทุกฝ่ำยเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ทั้งภำยใน
และภำยนอกโรงเรียน
(2)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ฝ่ำยวิชำกำรจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในทุกกลุม่ สำระกำรเรียนรู้เพื่อให้
บุคลำกรมีโอกำสนำเสนอ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์
2. ฝ่ำยปฐมวัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับเรื่องที่ครูได้ไปเข้ำร่วม
อบรม/สัมมนำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ
(3) ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ฝ่ำยวิชำกำรและฝ่ำยปฐมวัยได้ดำเนินกำรกำรเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแบ่งปันควำมรู้ผ่ำน
วิธีต่ำงๆ ระหว่ำงบุคลำกรภำยในเพื่อนำมำใช้พัฒนำกำรปฏิบัติงำน
(4)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ฝ่ำยปฐมวัยจัดนิทรรศกำรจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำรในโครงกำรเปิดโลก
ปฐมวัย ณ หอประชุมจันทน์ผำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
2. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนประชำสัมพันธ์ จัดกำรแสดงควำมสำมำรถของ
นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษำ และกำรแสดงรำงวัลต่ำงๆ ของโรงเรียน
ทั้งด้ำนวิชำกำร และด้ำนกิจกรรม ณ บ้ำนบริบรู ณ์ กำดกองต้ำ จังหวัดลำปำง
3. ฝ่ำยปฐมวัย จัดกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์
โรงเรียน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต่ำงๆ ในจังหวัดลำปำง
(5)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกับงำนประชำสัมพันธ์ดำเนินกำรเผยแพร่
ควำมรู้ของโรงเรียนโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทรำเน็ต ในรูปแบบของเอกสำร
Webpage, Line, Face book และรูปแบบอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้ทั้ง
ภำยนอกและภำยในองค์กร
(6)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
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มำตรกำร

กำรดำเนินงำน
โรงเรียนสนับสนุนงบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์ให้กับบุคลำกร หน่วยงำน เพื่อ
นำไปใช้ในกำรเผยแพร่และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ
(7)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
หัวหน้ำทุกระดับส่งเสริมให้บุคลำกรนำควำมรู้ไปใช้ในกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
(8) ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ไม่มีกำรประเมิน หรือกำรให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดและกำรใช้ประโยชน์
จำกองค์ควำมรู้
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แบบรายงานการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง พ.ศ.2560 - 2564
ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย
ผู้จัดทำรำยงำน หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและอื่นๆ
ที่ได้รับจากการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมกระบวนกำรรวมรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ควำมรู้ที่ดีเพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
อย่ำงยั่งยืน
มำตรกำร
กำรดำเนินงำน
6.2.1 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรสร้ำง ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จานวน 5 ข้อ จากจานวน 6 ข้อ
องค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม
คิดเป็นร้อยละ 83.33
6.2.2 ส่งเสริมกระบวนกำรรวบรวม
จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ควำมรู้ที่ดีเพือ่
พัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำร
(1)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
เรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
ดำเนินกำรดังนี้
(1)ส่งเสริมให้มีกำรจัดเก็บควำมรู้ในรูปแบบ
ทุกฝ่ำยร่วมกับงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศส่งเสริมให้มีกำรจัดเก็บควำมรู้ในรูปแบบ
เอกสำรต่ำงๆ หรือในระบบเทคโนโลยี
เอกสำรต่ำงๆ หรือในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น เอกสำรประกอบกำรสอน คู่มือกำร
สำรสนเทศเช่น เอกสำรประกอบกำรสอน ปฏิบัติงำน รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน Webpage
คู่มือกำรปฏิบตั ิงำน รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน Webpageและ Web board
(2) ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
เป็นต้น
ดำเนินกำรดังนี้
(2) จัดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำร
ยังไม่มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
จัดกำรควำมรู้ มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำม ควำมรู้ ตลอดจนประเมินคุณค่ำของควำมรู้ ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูล
ถูกต้องของควำมรู้ ตลอดจนประเมินคุณค่ำ
ของควำมรู้ ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูล (3)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
(3)เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วม ดำเนินกำรดังนี้
ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลควำมรู้ของ
ทุกฝ่ำยเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลควำมรู้ของ
โรงเรียนเพื่อเป็นคลังควำมรู้สำหรับ
โรงเรียนเพื่อเป็นคลังควำมรู้สำหรับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก
บุคลำกรทั้งภำยและภำยนอก
(4)ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถใช้ (4)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บและ ดำเนินกำรดังนี้
สืบค้นควำมรูเ้ พื่อนำมำใช้ประโยชน์ในกำร
ทุกฝ่ำยส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บและ
ปฏิบัติงำน เช่น กำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรใช้ สืบค้นควำมรูเ้ พื่อนำมำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรใช้
อินเตอร์เน็ตอินทรำเน็ต
อินเตอร์เน็ตอินทรำเน็ต
(5)จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลำกรได้มี
(5)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
โอกำสในกำรเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ดำเนินกำรดังนี้
รวมถึงแบ่งปันประสบกำรณ์กับ
1. ฝ่ำยวิชำกำรจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนควำมรู้ที่ได้รับกำรอบรม/สัมมนำ/ศึกษำ
โรงเรียน ในรูปแบบของกำรประชุม
ดูงำน
สัมมนำ และกำรจัดนิทรรศกำร
2. ฝ่ำยปฐมวัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ รูในฝ่ำยปฐมวัยเพื่อเผยแพร่ควำมรู้
(6)จัดทำข้อมูล ข่ำวสำร และควำมรูท้ ี่เป็น
ที่ได้จำกำรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
3. ฝ่ำยปฐมวัยจัดนิทรรศกำรจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำรในโครงกำรเปิดโลก
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มำตรกำร
ผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้ทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลควำมรู้ของ
โรงเรียน

กำรดำเนินงำน
ปฐมวัย ณ หอประชุมจันทน์ผำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
4. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนประชำสัมพันธ์ จัดกำรแสดงควำมสำมำรถของ
นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษำ และกำรแสดงรำงวัลต่ำงๆ ของโรงเรียน
ทั้งด้ำนวิชำกำร และด้ำนกิจกรรม ณ บ้ำนบริบรู ณ์ กำดกองต้ำ จังหวัดลำปำง
5. ฝ่ำยปฐมวัย จัดกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์
โรงเรียน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต่ำงๆ ในจังหวัดลำปำง
(6)  ไม่ได้ปฏิบตั ิ/น้อย ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ
ดำเนินกำรดังนี้
ทุกฝ่ำยร่วมกับงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศจัดทำข้อมูล ข่ำวสำร และควำมรู้ที่
เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำงๆ เพือ่ ให้ทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงฐำนข้อมูลควำมรู้ของโรงเรียน
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