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ค าน า 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำง ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำในกำรพัฒนำชีวิตผู้เรียนให้สมบูรณ์
ด้วยร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสติปัญญำเป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภำพมุ่งมั่นที่จะให้เยำวชนได้รับกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม   โรงเรียนจึง
มีเจตนำรมณ์แน่วแน่ที่จะจัดกระบวนกำรศึกษำเพ่ือให้เยำวชน  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  แก้ปัญหำได้อย่ำงมีเหตุมีผล     
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร รู้จักสิทธิหน้ำที่ของพลเมืองดีอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
เป็นเยำวชนที่ดีของสังคมและประเทศชำติ 
 กำรรำยงำนตำมแผนยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำง  พ.ศ. 2560 -2564  ประจ ำปีกำรศึกษำ   
2560  จัดท ำขึ้นเพ่ือให้หน่วยงำนต้นสังกัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ของโรงเรียน  โดยระบุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์  มำตรกำร  ที่ก ำหนดใน
แผนยุทธศำสตร์ของโรงเรียน  พร้อมหลักฐำนข้อมูลแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้แผน
ยุทธศำสตร์บรรลุตำมวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

 จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้บริหำร  ผู้ร่วมบริหำร  คณะครู   
นักเรียน  ผู้ปกครอง  หน่วยงำนต้นสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลำยจะได้ใช้ประโยชน์จำกรำยงำนฉบับนี้
ต่อไป 
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ส่วนที่  1   

การบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 

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 
ท ำให้มีจ ำนวนภรำดำเพิ่มขึ้น และเนื่องจำกลักษณะของงำนต่ำงออกไปจำกเดิม ท่ำนจึงด ำเนินกำรให้แยกคณะ
ภรำดำออกจำกคณะพระสงฆ์ หลังจำกท่ำนสิ้นใจ ในปี พ.ศ.2385 ภรำดำจึงแยกตัวเป็นคณะใหม่ภำยใต้ชื่อ
คณะภรำดำแห่งพระจิต ต่อมำได้รับอนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำร ให้ใช้ชื่อ “ภรำดำคณะเซนต์คำเบรียล” 

 โรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำงเป็นโรงเรียนของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ก ำเนิดและ
ด ำเนินกำรสอน สืบเนื่องมำโดย “ภรำดำคณะเซนต์คำเบรียล” ซึ่งนักบุญหลุยส์มำรี กรีญอง เดอมงฟอร์ตได้
สถำปนำขึ้น ในปีพ.ศ.1705 (พ.ศ.2248) ณ ประเทศฝรั่งเศส มีจุดมุ่งหมำยแรกเริ่มที่จะสอนให้เยำวชน อ่ำน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและมีหลักศำสนำเป็นแนวทำงให้ประพฤติตนเป็นคนดี  คณะภรำดำเซนต์คำเบรียล
เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยปี ค.ศ.1901 (พ.ศ.2444) ได้สร้ำงสถำบันต่ำงๆเพ่ือให้กำรศึกษำแก่ เด็กและ
เยำวชนไทย โดยได้ตั้งสถำบันแห่งแรก คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ (กรุงเทพมหำนคร)และได้สร้ำงสถำบันกำรศึกษำ
ตำมหัวเมืองต่ำงๆ อีกถึง 17 สถำบัน เป็นมหำวิทยำลัย 1 แห่ง โรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำงเป็นโรงเรียนอันดับที่ 
7 ก ำเนดิขึ้นปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ.2501)  วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2502 กระทรวงศึกษำได้อนุญำตจัดตั้ง“โรงเรียน
อัสสัมชัญล ำปำง”ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนเปิดด ำเนินกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงเป็นทำงกำร ตำมใบอนุญำตจัดตั้งเลขที่ 1/2502 โดยมีภรำดำฟิลิป (อ ำนวย ปิ่นรัตน์) เป็น
ครูใหญ่และอธิกำรคนไทยคนแรกเปิดสอนตั้งระดับอนุบำลถึงมัธยมศึกษำตอนปลำยโรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำงมี
ภรำดำมำด ำรงต ำแหน่งอธิกำรและผู้อ ำนวยกำร มำบริหำรกิจกำรของโรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจน
เจริญก้ำวหน้ำพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้งมีชื่อเสียงเลื่องลือเป็นที่ประจักษ์ ได้รับกำรยอมรับของสังคมโดยรอบมำ
ตลอด  โรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำง มีพ้ืนที่จ ำนวน 59 ไร่ 1 งำน 35 ตำรำงวำ อำคำรเรียนและอำคำร
ประกอบกำรได้ถูกสร้ำง ประกอบด้วยอำคำรเซนต์แมรี่  อำคำรเซรำฟิน  อำคำรอัสสัมชัญ  อำคำรเซนต์ฟิลิป  
อำคำรเซนต์หลุยส์  อำคำรเนอสเซอรี่  อำคำรสุวรรณสมโภชอำคำรรัชตสมโภช อำคำรยิมเนเชียมและอำคำร
อเนกประสงค์ต่ำงๆ นอกจำกนั้นโรงเรียนยังมีสวนสมุนไพร อุทยำนกำรศึกษำหลุยส์มำรี ห้องสมุดที่ทันสมัย   
โรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำงสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร เปิดสอนระดับชั้นเนอสเซอรี่ -มัธยมศึกษำปีที่ 
6 (ทั้งชำยและหญิง)  เน้นคุณธรรม จริยธรรม ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์และคอมพิวเตอร์ ตำมค ำ
ขวัญของโรงเรียนที่ว่ำ “คุณธรรมน ำควำมรู้”สีประจ ำโรงเรียนคือสีน้ ำเงิน-ขำว สีน้ ำเงินหมำยถึงควำมรักควำม
สำมัคคี ดุจเป็นสมำชิกในครอบครัวเดียวกัน  สีขำวหมำยถึงควำมบริสุทธิ์ทั้งกำย วำจำ และใจ มีกำรบริหำร
ตำมโครงสร้ำงของโรงเรียนเป็น 7ฝ่ำยคือ ฝ่ำยธุรกำร ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  ฝ่ำย
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บริหำรทั่วไป  ส ำนักผู้อ ำนวยกำรและฝ่ำยปฐมวัยจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษควบคู่
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) 

รวมทั้งเพ่ิมกำรสอนทักษะภำษำที่สอง คือ ภำษำจีน ทุกระดับชั้น  โรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำงได้รับกำรคัดเลือก
และรับรองจำก University of Cambridge ในกำรให้เป็นศูนย์ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษแห่ง
เดียวในจังหวัดล ำปำง    นอกจำกนี้โรงเรียน ฯ มีทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 6 ,
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ   มัธยมศึกษำปีที่ 6  เพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศตำมคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่ำ Labor 
Omnia Vincit   ควำมวิริยะอุตสำหะ เป็นหนทำงน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ     

ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 294/1  ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล ำปำง 
โทรศัพท ์054 -222337 ,054-222733โทรสำร 054-222233   E-mail.www.acl.ac.th 

 

 โดยมีปรัชญำ และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำง  ดังนี้ 
 ปรัชญา 
  1. จุดมุ่งหมำยของชีวิต คือกำรรู้จักสัจธรรมและกำรเข้ำถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
  2.  มนุษย์ทุกคนต้องท ำงำน ควำมวิริยะ อุตสำหะ เป็นหนทำงน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ ดังคติพจน์
ที่ว่ำ LABOR OMNIA VINCIT 
 

 เป้าหมาย 

 1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนำร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์และจิตใจ ภำยใต้
บรรยำกำศของเสถียรภำพและควำมรัก 

 2. ปลูกฝังควำมรักชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ เป็นเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบ
ประชำธิปไตย รู้รักษำศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงำมของชำติ 

 3. เน้นควำมดีเลิศทำงวิชำกำรและกำรปฏิบัติ กำรเจนจัดทำงภำษำ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ อัน
จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีทักษะมีเหตุผล มีควำมคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคนมีทัศนะ
กว้ำงไกล รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำภำวะแวดล้อมและคุณภำพชีวิตในสังคมมนุษย์ 

 4. เน้นกำรปฏิบัติและกำรปลูกฝังค่ำนิยมของกำรเคำรพในสิทธิต่อกันและกัน และกำรผนึกก ำลังควำม
ดี ร่วมกันพัฒนำชุมชนที่ตนอำศัยอยู่ โดยกำรศึกษำและเข้ำใจอำรยธรรมและมรดกทำงวัฒนธรรมของตนเอง 
ของชุมชน และชำติอื่น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมสันติภำพและควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงมวลมนุษย์ 
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1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน 

 1. จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำ ในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ประเภทสำมัญศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึง มัธยมศึกษำตอนปลำย และระดับกำรศึกษำต่ำง ๆ ตำมที่
โรงเรียนเอกชนสำมำรถจัดกำรศึกษำได้ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 2. เพ่ือให้บริกำรกำรจัดกำรศึกษำเกี่ยวกับกิจกำรโรงเรียนหรือเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำไปสู่ควำมมุ่ง
หมำย และหลักกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ ส ำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลำกรของ
โรงเรียน และบุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรของโรงเรียนและชุมชน 

 3. เพ่ือให้บริกำรด้ำนวิชำกำร และด้ำนอ่ืนแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลำกรของโรงเรียน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 4. เพ่ือจัดกำรศึกษำอบรมแก่ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้ยำกไร้และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

 5. ให้บริกำรที่พักอำศัยแก่ผู้เรียนครูบุคลำกรของโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับกำรด ำเนินกิจกำร
ของโรงเรียน 

 



8 
 

1.3 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 
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ส่วนที่  2  
สรุปผลการประเมินตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560 - 2564 

ปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
จ านวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลประเมิน 

1 จัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต 

27  แผนงำน             
   5  โครงกำร 
44   กิจกรรม 

5 (85.92) 
4  = ดีมำก 

2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้มีมำตรฐำนสำกล 20  แผนงำน        
   5  โครงกำร 
24   กิจกรรม 

6 (78.58) 
4  = ดีมำก 

3 เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนตำม
หลักธรรมำภิบำล 

11  แผนงำน        
   -  โครงกำร 
   1   กิจกรรม 

3 (76.84) 
4  = ดีมำก 

4 บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ 

  5  แผนงำน          
   4  โครงกำร 
 13   กิจกรรม 

4 (96.92) 
5 = ดีเยีย่ม 

5 เสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำงๆ 
กับทุกภำคส่วนทั้งภำยในและภำยนอก 
ประเทศ เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

      1  แผนงำน        
   -  โครงกำร 
   2  กิจกรรม 

2 (56.02) 
1  = ปรับปรุง 

6 เสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ควำมรู้  
นวัตกรรมและอ่ืนๆ ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ 

10  แผนงำน         
  1  โครงกำร 
  4   กิจกรรม 

3 (96.03) 
5  = ดีเยี่ยม 
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ยุทธศาสตร์ที่   1  จัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีประสบกำรณ์ในกำรแสวงหำ

ควำมจริงและกำรช่วยเหลือสังคม 
91 91.46 

(91.46) 
5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

2 ร้อยละของผู้ร่วมบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รู้ เข้ำใจ และปฏิบัติตำมค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต 

92 95.39 
(95.39) 

5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

3 โรงเรียนจัดกำรศึกษำได้ครอบคลุมในทุกมิติ ตำม
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 
(80.70) 

4  = ดีมำก บรรลุ 

4 จ ำนวนเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

2 16 เครือข่ำย 
 (78.75) 

4  = ดีมำก บรรลุ 

5 จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปลูกฝังผู้เรียนให้
เคำรพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต 

5 16 กิจกรรม 
(83.33) 

4  = ดีมำก บรรลุ 

สรุปภาพรวม 85.92 4  = ดีมาก บรรลุ 
 
แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป 
1. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนจัดกิจกรรมกระตุ้น/ สร้ำงควำมตระหนักให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์และยอมรับสภำพ

ใหม่ๆ  กำรไม่ละเมิดสิทธิต่ำง ๆ ของผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
2. ฝ่ำยวิชำกำรและฝ่ำยกิจกำรนักเรียนร่วมกัน พัฒนำ/ส่งเสริมทักษะเชิงวิ เครำะห์ของผู้ เรียน ต่อ

สื่อสำรมวลชน เครือข่ำยทำงสังคมทำงเทคโนโลยี 
3. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับฝ่ำยบริหำรทั่วไปจัดท ำแผนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต พัฒนำแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ 

พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสร้ำงบรรยำกำศของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม
โดยเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองและผู้เรียนเข้ำมำมีส่วนร่วมเสนอแนะในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้หรือพัฒนำสื่อ
กำรเรียนรู้ 

4. ฝ่ำยวิชำกำร  งำนหลักสูตรและกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระร่วมกันทบทวน ปรับปรุง หรือ
ออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณำกำรให้ครอบคลุมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ 
ค่ำนิยม จิตส ำนึกและพฤติกรรมในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรปล่อยของเสียมำท ำลำย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีควำมตระหนักรู้ถึงปัญหำและกำรแก้ปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

5. ครูผู้สอนปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนโดยเน้นกำรเรียนรู้มำกกว่ำกำรสอน น ำศีลธรรมและหลักธรรมทำง
ศำสนำมำพัฒนำภำยในจิตใจผู้เรียนเพ่ือลดควำมต้องกำรในกำรบริโภคท่ีเกินควำมจ ำเป็นและไม่เบียดเบียน
ควำมสมดุลของระบบนิเวศ  
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีมำตรฐำนสำกล (เป็นเลิศ

วิชำกำร สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ล้ ำหน้ำ
ทำงควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์) 

80 54.89 (54.89) 
1 = ปรับปรุง ไม่บรรลุ 

2 ร้อยละของผู้เรียนระดับ ป.6  ม.3  และ ม.6  มี
ผลกำรสอบระดับชำติสูงกว่ำค่ำ T–Score  40 

80 95.11 (95.11) 
5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

3 ร้อยละของผู้ เรียน ได้บ ำเพ็ญประโยชน์ตำม
ควำมถนัดของตนเอง 

91 100 (100) 
5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีกำรพัฒนำควำมโดดเด่น
เฉพำะตำมจุดเน้นของโรงเรียน 

80 60.00 (60.00) 
2  = พอใช้ ไม่บรรลุ 

5 ครูผู้สอนมีกำรจัดท ำบทเรียนe – Learning 
และแบบทดสอบ Online 

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร (100) 
5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

6 ร้อยละของผู้ เรียนที่ได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำตำมควำมถนัด ควำมสนใจและตำม
อัจฉริยภำพของตน(กำรเรียนรู้แบบ  BBL) 

90 61.53 (61.53) 
2  =  พอใช้ ไม่บรรลุ 

สรุปภาพรวม 78.58 4  = ดีมาก บรรลุ 
 
แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป 

1. ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สร้ำงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท ำโครงงำนที่เสนอแนวคิด  เพ่ือ
สำธำรณประโยชน์ร่วมกับผู้เรียนนำนำชำติ 

2. ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้พัฒนำผู้เรียนให้มีผลงำนกำรประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์และออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวทีระดับชำติ และนำนำชำติ 

3. ฝ่ำยวิชำกำร  งำนหลักสูตรและกำรสอน  งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ร่วมกันพัฒนำครูให้สำมำรถ
ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร 

4. ครูผู้สอนควรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผลและกำร
เผยแพร่ผลงำนทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)   ให้มำกขึ้น 

5. ฝ่ำยวิชำกำร  งำนหลักสูตรและกำรสอน   ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
กำรพัฒนำตำมถนัดหรือสนใจ 
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ยุทธศาสตร์ที่   3  เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 
ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

1 โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์
ของ TQA (Thailand Quality Award)หรือ 
TQC (Thailand Quality Class) 

60 94.28 (94.28) 
5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

2 โรงเรียนบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล  
10 ประกำร 

70 98.00 (98.00) 
5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

3 ร้ อยละของบุ คลำกรของ โ ร ง เ รี ยนที่ ใ ช้
ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ ใ น ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร  (English 
Medium) 

40 38.24 (38.24) 
1  = ปรับปรุง ไม่บรรลุ 

สรุปภาพรวม 76.84 4  = ดีมาก บรรลุ 
 
แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป 

1. ฝ่ำยวิชำกำร  งำนหลักสูตรและกำรสอน  งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน งำนทรัพยำกรมนุษย์ร่วมกัน
พัฒนำ/ส่งเสริม/เปิดโอกำส คร ู  บุคลำกรให้สำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร 

2. ส่งโรงเรียนเข้ำร่วมประประเมิน TQA (Thailand Quality Award)หรือ TQC (Thailand Quality 
Class) 

 

ยุทธศาสตร์ที่   4  บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
1 ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมพึงพอใจต่อกำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ 

90 95.39 (95.39) 
5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

2 ร้อยละของครู  และบุคลำกรมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพของคุรุสภำ 

87 95.85 (95.85) 
5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

3 โรงเรียนมีกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็น
ร ะบ บ แ ล ะมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พต ำ ม คู่ มื อ ก ำ ร
บริหำรงำนของโรงเรียนและของมูลนิธิ ฯ  ด ำเนินกำร 

ส ำนักบริหำร
มูลนิธิฯ ยังไม่ได้
จัดท ำคู่มือกำร
บริหำรงำน

โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ 

- - 

4 จ ำนวนครู บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ ที่ลำออกต่อปี
กำรศึกษำลดลง 4 1 

(99.54)  
ที่ไม่ลำออก 
5  = ดีเยี่ยม 

บรรลุ 

สรุปภาพรวม 96.92 5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 
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แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป 
1. งำนทรัพยำกรมนุษย์ควรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นกำรบริหำร

ทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
2. งำนทรัพยำกรมนุษย์ร่วมกับทุกฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครอง 

สมำคมศิษย์เก่ำในกำรระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพ่ิมเติมในเงินเดือน / สวัสดิกำรแก่บุคลำกร 
3. งำนทรัพยำกรมนุษย์ควรน ำผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิฯ และระดับชำติไปเป็นส่วนหนึ่งของกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก 
ประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
1 จ ำนวนองค์ควำมรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี และ

อ่ืน ๆที่เกิดจำกควำมร่วมมือของเครือข่ำย 
4 4 (95.00) 

5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ควำมรู้
หรือนวัตกรรม ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

60 17.05 (17.05) 
1  = ปรับปรุง ไม่บรรลุ 

สรุปภาพรวม 56.02 1  = ปรับปรุง ไม่บรรลุ 
 
แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป 

1. ทุกฝ่ำยส่งเสริมให้บุคลำกรน ำควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลพัฒนำให้เกิดเป็นควำมรู้ใหม่โดยกำรสร้ำง
แนวคิด ทฤษฎีใหม่ เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้กับควำมรู้เดิมมำใช้ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
และเผยแพร่ผลงำน/ควำมรู้ที่ได้จำกกำรพัฒนำ 

2. ทุกฝ่ำยเปิดโอกำสให้บุคลำกรมี อิสระในกำรเรียนรู้ และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่ำ ต่อกำร
ปฏิบัติงำนภำยในโรงเรียน 

3. ทุกฝ่ำยส่งเสริมให้บุคลำกรน ำควำมรู้จำกภำยในตัวบุคคล ควำมรู้จำกฐำนข้อมูลของโรงเรียนและควำมรู้
จำกภำยนอกโรงเรียน มำพัฒนำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนำให้เกิดควำมรู้ใหม่ โดยเฉพำะ
แนวปฏิบัติที่ดี และเพ่ือเป็นกำรต่อยอดควำมรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้  
นวัตกรรมและอ่ืนๆ ที่ได้รับจากการพัฒนา 
 
ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

1 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำน
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้  ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน 
และเผยแพร่ควำมรู้  นวัตกรรม 

90 99.20 (99.20) 
5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
หรือนวัตกรรม  

75 93.89 (93.89) 
5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

3 จ ำนวนองค์ควำมรู้ หรือ นวัตกรรมที่มีกำร
ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ 

2 8 (95.00) 
5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 

สรุปภาพรวม 96.03 5  = ดีเยี่ยม บรรลุ 
 
แนวทางพัฒนาในระยะต่อไป 

1. ทุกฝ่ำยส่งเสริม/เปิดโอกำสให้บุคลำกรเผยแพร่ แลกเปลี่ยน  แบ่งปันควำมรู้ผ่ำนวิธีต่ำงๆ ระหว่ำง
บุคลำกรภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพ่ือน ำมำใช้พัฒนำกำรปฏิบัติงำน 

2. ทุกฝ่ำยส่งเสริม/เปิดโอกำสให้บุคลำกรเผยแพร่ควำมรู้ของโรงเรียนโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และ
อินทรำเน็ตในรูปแบบของเอกสำร Webpage, Web board, Web block และรูปแบบอื่นๆ           
เพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้ทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร 

3. ทุกฝ่ำยประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดและกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ เพ่ือ
ปรับปรุง และพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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ส่วนที่  3 
แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
ยุทธศาสตร์ แบบรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำร
จัดกำรศึกษำให้บรรลุตำม
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ต 

1 ร้อยละของผูเ้รียนมีประสบกำรณ์ในกำรแสวงหำควำม
จริงและกำรช่วยเหลือสังคม 

1) งำนอภิบำล 
2) งำนระดับชั้น 
3) งำนสัมพันธ์ชุมชน 

2 ร้อยละของผูร้่วมบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รู้ 
เข้ำใจ และปฏบิัติตำมค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต 

1) งำนทรัพยำกรมนุษย ์
2) งำนนิเทศฯ 
3) งำนหลักสูตร 

3 จ ำนวนโรงเรยีนในเครือมูลนิธิฯ จดักำรศึกษำตำมทิศ
ทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในระดับดมีำกขึ้น
ไป 

1) งำนนโยบำยฯ 
2) งำนอภิบำล 
3) งำนทรัพยำกรมนุษย์ 
4) งำนหลักสูตร 
5) งำนกลุ่มสำระฯ 
6) งำนบริหำรกิจกำรพิเศษ 
7) งำนสัมพันธ์ชุมชน 
8) งำนคณะกรรมกำรนักเรียน 
9) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
10) งำนระดับชั้น 
11) งำนดนตรีฯ 
12) งำนกีฬำ 
13) งำนอำคำรสถำนท่ี 

 4 จ ำนวนเครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศกึษำในแนวมงฟอร์ต 
และบทบำทกำรมีส่วนร่วม 

1) งำนทรัพย์ฯ 
2) งำนอภิบำล 
3) งำนสัมพันธ์ชุมชน 
4) กลุ่มสำระสังคม  
5) งำนหลักสูตร 
6) งำนอำคำรสถำนท่ี 

 5 จ ำนวนโรงเรยีนในเครือมูลนิธิฯ ทีม่ีกระบวนกำรเคำรพ
ต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภำพ 

1) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
2) งำนระดับชั้น 
3) งำนหลักสูตร 
4) งำนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์/

สังคม/กำรงำน 
5) งำนอนำมัย 
6) งำนโภชนำกำร 
7) งำนอำคำรสถำนท่ี 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ   งำนอภิบำล งำนระดบัช้ัน  งำนสัมพันธ์ชุมชน 
ผู้จัดท ำรำยงำน  1. มิสสจุินดำ  เหมือนแท้  2.  มำสเตอรส์ุรชัย  ค ำบุญลือ  3.  มำสเตอร์คมสันต์  รำงศรี   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำให้บรรลตุำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 1  ร้อยละของผูเ้รียนมีประสบกำรณ์ในกำรแสวงหำควำมจริงและกำรช่วยเหลือสังคม 
 

ด้าน ระดับชั้น 
จ านวน 

เต็ม 
จ านวนที่มี

ประสบการณ์ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ผู้เรียนมีประสบกำรณ์ใน
กำรแสวงหำควำมจริง 

(มาตรการ 1.1.1+1.1.2) 

อนุบำล 756 713 94.26 
ช้ัน ป.1 – ป.3 753 656 87.06 
ช้ัน ป.4 – ป.6 894 851 95.25 
ช้ัน ม.1 – ม.3 655 591 91.15 
ช้ัน ม.4 – ม.6 554 532 96.12 

2. ผู้เรียนได้ช่วยเหลือสังคม 
(มาตรการ 1.1.3) 

อนุบำล 756 713 94.26 
ช้ัน ป.1 – ป.3 753 697 92.56 
ช้ัน ป.4 – ป.6 894 723 80.87 
ช้ัน ม.1 – ม.3 655 601 91.76 
ช้ัน ม.4 – ม.6 554 506 91.34 

รวม/เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 2,856 2,612 91.46 
            หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 1.1  
 

กิจกรรมที่โรงเรียนจัดส่งเสริม 
 

1. งำนอภิบำล   ด ำเนินโครงกำรต้นกล้ำคุณธรรม  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปัน
น้ ำใจสร้ำงรอยยิ้ม  กิจกรรมเยี่ยมเด็กรอโอกำส  กิจกรรมมอบน้ ำใจไออุ่นสู้ภัยหนำว กิจกรรมสัมผัสชีวิต  

2. งำนสำยช้ันจัดกิจกรรม  Home Room กิจกรรมธนำคำรควำมดี   กิจกรรมคนดีอัสสัมชัญ   กิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์  กิจกรรม Outstanding  Classroom  โครงกำร ACL รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
กิจกรรมประหยัดน้ ำ-ไฟ  กิจกรรมตำวิเศษ  กิจกรรมธนำคำรขยะ  กิจกรรมปลูกป่ำ 

3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  จัดกิจกรรมอบรมสิทธิมนุษยชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะชีวิต   
4. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท   
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนทรัพยำกรมนุษย์  งำนนิเทศและวิจัยในช้ันเรียน  งำนหลักสตูร 
ผู้จัดท ำรำยงำน 1.มิสเกสร  สีนวล    2.มิสศิรินธร  มำชัยวงศ์     3.มิสนิฤมล  ขัดธิพงษ์   4. มิสณฐอร  หำญธนบูรณ์   
                   5.มิสกัลยำลักษณ ์ สุผำครอง  6.มิสมีนำ  ชินำกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 2  ร้อยละของผูร้่วมบริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รู้ เข้ำใจ และปฏิบัติตำมค่ำนิยมในแนวมงฟอร์ต 
 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน 

เต็ม 

จ านวนรู้ เข้าใจ
ปฏิบัติตาม

ค่านิยม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ผู้ร่วมบรหิำร 10 10 100 

2. ครู 193 183 94.81 

3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 14 14 100 

รวม/เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 207 95.39 

                   หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 1.2 
 
- กิจกรรมที่โรงเรียนจัดส่งเสริม 
     1. งำนทรัพยำกรมนุษย์ จัดกจิกรรมสัมมนำครูและบุคลำกรประจ ำปี   กิจกรรมสัมมนำผูร้่วมบรหิำร   กิจกรรมปฐมนิเทศ  
         ครูใหม่  กิจกรรมสมัมนำครูและบคุลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ  กิจกรรมประชุมประจ ำเดือน  โครงกำรเพชรน้ ำหนึ่ง 
     2.  งำนนิเทศและวิจัยในช้ันเรยีน  จัดกิจกรรมนิเทศก ำกับติดตำมกำรสอน  
 
- เครื่องมือประเมิน 
    1.  รำยงำนสรุปกำรมำปฏิบัตหิน้ำท่ีของครูและบุคลำกร 
    2.  รำยงำนสรุปผลกำรนิเทศกำรสอนภำยในของครู 
    3.  รำยงำนสรุปผลกำรประเมนิแฟ้มผลงำนครู 
    4.   รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบตังิำนประจ ำป ี
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน  หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝำ่ย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำให้บรรลตุำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 3  โรงเรียนจดักำรศึกษำตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

 
มิติการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต กลยุทธ์ 

ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
1. วิสัยทัศน์ฝ่ำยจติ 1.1  89.71 
2. กำรจดักำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ 1.2 95.28 

2.3 95.78 
3. วิธีกำรของกำรรับสภำพเช่นเดยีวกัน 1.3  75.00 
4. นวัตกรรมใหม่ๆ  และควำมคิดรเิริ่ม 1.3 75.00 

2.6 61.53 
5. ผลประโยชน์สูงสดุต่อเด็ก 2.1 54.89 

2.2 76.40 
6. ผู้ร่วมงำนและกำรมเีครือข่ำย 1.4  100 
7. เคำรพต่อชุมชนของชีวิต 1.5  83.33 
8. แสวงหำควำมเป็นเลิศ 2.5 100 

2.6 61.53 
เฉลี่ยร้อยละ 80.70 

ระดับคุณภาพ  4  = ดีมำก 
หมายเหต:ุ  ระดบัคณุภาพ  

5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89   
3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59 
1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำ 50  
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนบริหำรฝ่ำยวิชำกำร  งำนบริหำรฝ่ำยส ำนักผู้อ ำนวยกำร  งำน   บริหำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  งำนบริหำรฝ่ำย  
                            บริหำรทั่วไป งำนบริหำรฝ่ำยปฐมวัย 
ผู้จัดท ำรำยงำน  หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝำ่ย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดกำรศึกษำใหบ้รรลตุำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 4  จ ำนวนเครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศกึษำในแนวมงฟอร์ต และบทบำทกำรมีส่วนร่วม 
 

หน่วยงานภายนอก 
กิจกรรม 

กำรพัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
ระดับคุณภาพ
การด าเนินงาน 

1.Yuxi Normal University  
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมไทย-จีน   พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ในมิติที่  6  ผู้ร่วมงำนและกำรมีเครือข่ำย แนะน ำชุมชนกำรศึกษำ
ที่กว้ำงขวำงขึ้นไป 

ดีเยี่ยม  =  5 
(91.00) 

2.  Chongqing Shanhu 
Experimental  Primary  
School 

แลกเปลีย่นวัฒนธรรมไทย-จีน   พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ในมิติที่  6  ผู้ร่วมงำนและกำรมีเครือข่ำย  โดยแนะน ำชุมชน
กำรศึกษำท่ีกว้ำงขวำงขึ้นไป 

ดีมำก  =  4 
(87.00) 

3. โรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะ
เซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

แลกเปลีย่นประสบกำรณด์้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  พัฒนำกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ตในมิติที ่8  แสวงหำควำมเป็นเลิศ  โดยนักเรยีน  
ครู และคนอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรศึกษำมีวัฒนธรรม
ควำมร่วมมือและกำรท ำงำนในระดับสูง 

ดีเยี่ยม  = 5 
(95.00) 

4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ล ำปำง 

ให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ กับครู พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติ
ที ่8  แสวงหำควำมเป็นเลิศ  โดยครูเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิธีสอนเพื่อกระบวนกำรสอนอย่ำงเต็มที ่

ดีเยี่ยม  = 5 
(92.00) 

5. สมำคมสถำนศึกษำเอกชน
จังหวัดล ำปำง 

แลกเปลีย่นประสบกำรณด์้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  พัฒนำกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ตในมิติที ่ 2  กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ  โดย
ปลูกฝังทัศนคตติ่ำง ๆ ของกำรร่วมมือ  ร่วมงำนและเอื้ออำทรต่อ
ทุกคนในกระบวนกำรจดักำรศึกษำ 

ดีเยี่ยม  = 5  
(91.00) 

6.มหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง 

อนุเครำะหส์ถำนท่ีและบุคลำกร แลกเปลีย่นประสบกำรณด์้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ  พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที ่ 4  
นวัตกรรมใหม่และควำมคดิริเริ่ม  โดยจดัโครงกำรและวิธีกำรที่
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัวนักเรียนและ
ปลูกฝังทัศนคติในดำ้นกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ด ี = 3 
(70.60) 

 

7.วิทยำลัยเทคนิคล ำปำง 

อนุเครำะหส์ถำนท่ีและบุคลำกร แลกเปลีย่นประสบกำรณด์้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ  พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที ่ 4  
นวัตกรรมใหม่และควำมคดิริเริ่ม  โดยจดัโครงกำรและวิธีกำรที่
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัวนักเรียนและ
ปลูกฝังทัศนคติในดำ้นกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ด ี = 3 
(70.60) 

8.ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัด
ล ำปำง 

แลกเปลีย่นประสบกำรณด์้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  พัฒนำกำรศึกษำ
ในแนวมงฟอร์ตในมิติที ่ 2  กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ  โดย
ปลูกฝังทัศนคตติ่ำง ๆ ของกำรร่วมมือ  ร่วมงำนและเอื้ออำทรต่อ
ทุกคนในกระบวนกำรจดักำรศึกษำ 
 

ดีมำก  = 4 
(87.18) 
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หน่วยงานภายนอก 
กิจกรรม 

กำรพัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
ระดับคุณภาพ
การด าเนินงาน 

9. ชุมชนท่ำมะโอ จังหวัดล ำปำง 
อนุเครำะหส์ถำนท่ีและบุคลำกร พฒันำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ในมิติที ่ 7  เคำรพต่อชุมชนของชีวิต  โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต 

ดีมำก  = 4 
(88.73) 

10.ชุมชนกู่เกิ้ง จังหวัดล ำปำง 
อนุเครำะหส์ถำนท่ีและบุคลำกร พฒันำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ในมิติที ่ 7  เคำรพต่อชุมชนของชีวิต  โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต 

ดีมำก  = 4 
(88.73) 

11. มณฑลทหำรบกที่  32   
ค่ำยสรุศักดิ์มนตรี จังหวัดล ำปำง 

อนุเครำะหส์ถำนท่ีและบุคลำกร พฒันำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ในมิติที ่ 2  กำรจัดกำรศึกษำเชิงอำ้แขนรับ  โดยจดักำรศึกษำด้ำน
เทคนิคเพื่อพัฒนำทักษะและควำมรู้ซึ่งจะเพิ่มโอกำสแก่เยำวชน 

ด ี = 3 
(73.10) 

12. บ้ำนสำมขำ อ ำเภอแม่ทะ 
จังหวัดล ำปำง 

อนุเครำะหส์ถำนท่ีและบุคลำกร แลกเปลีย่นประสบกำรณด์้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ  พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที ่ 4  
นวัตกรรมใหม่และควำมคดิริเริ่ม  โดยจดัโครงกำรและวิธีกำรที่
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัวนักเรียนและ
ปลูกฝังทัศนคติในดำ้นกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ด ี = 3 
(70.60) 

13. ชุมชนวัดปงสนุกเหนือ 
จังหวัดล ำปำง 

อนุเครำะหส์ถำนท่ีและบุคลำกร พฒันำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ในมิติที ่ 7  เคำรพต่อชุมชนของชีวิต  โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต 

ดีมำก  = 4 
(88.73) 

14. ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย จังหวัด
ล ำปำง 

อนุเครำะหส์ถำนท่ีและบุคลำกร พฒันำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ในมิติที ่ 7  เคำรพต่อชุมชนของชีวิต  โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต 

ดีมำก  = 4 
(88.73) 

15. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำร
เรียนรูเ้กำะคำ จังหวดัล ำปำง 

อนุเครำะหส์ถำนท่ีและบุคลำกร แลกเปลีย่นประสบกำรณด์้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ  พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที ่ 4  
นวัตกรรมใหม่และควำมคดิริเริ่ม  โดยจดัโครงกำรและวิธีกำรที่
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัวนักเรียนและ
ปลูกฝังทัศนคติในดำ้นกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ด ี = 3 
(70.60) 

16. โรงงำนเซรำมิค 
อนุเครำะหส์ถำนท่ีและบุคลำกร พฒันำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต
ในมิติที ่ 7  เคำรพต่อชุมชนของชีวิต  โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต 

ดีมำก  = 4 
(88.73) 

ระดับคุณภาพการด าเนินงาน(ภาพรวม) 
ดีมาก (3.93) 

(78.75) 
                   หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 1.4 
 
- เครื่องมือประเมิน 

1. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรู้แบบบรูณำกำร 
2. แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรยีนเป็นรำยบคุคลจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรู้แบบบรูณำกำร 
3. แบบประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
4. รำยงำนประเมินตนเอง (SAR) 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนหลักสตูรและกำรสอน  งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน  งำนระดับชั้น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
                            กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพ  งำนอำคำรสถำนท่ี    
ผู้จัดท ำรำยงำน 1. มิสกลัยำลักษณ์  สุผำครอง  2. มิสมีนำ  ชินำกร  3.  มิสศุภมำส  พินทุสืบ  4. มิสศรันยำ  วังมูล 
5. มิสพรรณภำ  พงษ์ไพฑลูย์  6.  มำสเตอร์นิกร  ระโพธ์ิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำให้บรรลตุำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 5  โรงเรียนมีกระบวนกำรเคำรพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภำพ 
 

มาตรการ 
ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1.5.1 จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 5 
1.5.2 พัฒนำวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงกำรเคำรพและใส่ใจต่อชุมชน
ของชีวิต 

5 

1.5.3 ปลูกฝังกำรเรยีนรู้เกีย่วกับสิง่แวดล้อมที่ยั่งยืนอย่ำงเป็นระบบ 2 
1.5.4 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  3 
1.5.5 พัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 5 
1.5.6 ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อม 5 

เฉลี่ยระดับคณุภำพ ดีมำก (4.16) 
คิดเป็นร้อยละ ( * 20 ) (83.33) 

ผลกำรประเมิน ระดับคณุภำพ ดีมำก 
                   หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 1.5 
        หมายเหต:ุ  ระดบัคณุภาพ  

5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89   
3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59 

                   1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำร้อยละ  50 
 
- เครื่องมือประเมิน 

1. รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจเพื่อกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ    ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 
2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร  ACL  รักษ์โลก  รักชีวิต  รักษ์สิง่แวดล้อม  
3. สรุปผลกำรประเมินคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ด้ำนจติสำธำรณะ 
4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนอำคำรสถำนท่ี 
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แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
 

ยุทธศาสตร์ แบบรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ 
ให้มีมำตรฐำนสำกล 

1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีมำตรฐำนสำกล  (เป็นเลิศ
วิชำกำร สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ล้ ำหน้ำทำง
ควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค)์ 

1) งำนบริหำรฝ่ำย 
2) งำนกลุ่มสำระทุกกลุม่ 
3) งำนโครงกำรพิเศษ CEP 
4) งำนศูนย์ภำษำ 
5) งำนแนะแนว 

2 ร้อยละของผูเ้รียนระดับ ป.6  ม.3  และ ม.6  มีผลกำร
สอบระดับชำติสูงกว่ำค่ำ T–Score  40 

1) งำนหลักสูตร 
2) งำนบริหำรฝำย 
3) โครงกำรพิเศษ CEP 
4) กลุ่มสำระทุกกลุ่ม 
5) งำนนิเทศและวิจัยฯ 
6) งำนทรัพย์ฯ 
7) งำนเทคโนโลยีฯ 
8) งำนแนะแนว 

 3 ร้อยละของผูเ้รียน ได้บ ำเพ็ญประโยชน์ตำมควำมถนดั
ของตนเอง 

1) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 4 จ ำนวนโรงเรยีนที่พัฒนำควำมโดดเด่นเฉพำะ 1) งำนระดับชั้น 
2) งำนแหล่งเรียนรู ้
3) กลุ่มกำรงำนอำชีพ ฯ 

 5 ครูผู้สอนมีกำรจัดท ำบทเรียนe – Learning และ
แบบทดสอบ Online 

1) งำนบริหำรฝ่ำย 
2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 6 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำม
ควำมถนัด ควำมสนใจและตำมอัจฉริยภำพของตน
(กำรเรียนรู้แบบ  BBL) 

1) งำนหลักสูตร 
2) งำนโครงกำรพิเศษ Gifted/CEP 
3) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน  
4) งำนระดับชั้น 
5) งำนอำคำรสถำนท่ี 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนบริหำรฝ่ำยวิชำกำร  งำนหลักสตูรและกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ  
ผู้จัดท ำรำยงำน 1. มิสกลัยำลักษณ์  สุผำครอง  2. มิสมีนำ  ชินำกร  3. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูทุ้กกลุ่มสำระ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 1  ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีมำตรฐำนสำกล  (เป็นเลิศวิชำกำร สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ล้ ำหน้ำทำง

ควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค)์ 

มำตรกำร หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน 

ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
2.1.1 พัฒนำ
ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

1) ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนผ่ำนกำรประเมินระดับชำติอยู่
ในระดับดเีป็นที่ยอมรับจำกสถำบนันำนำชำติ 

21.81 

72.59 

2) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำงเป็นที่ประจักษ์ 
สำมำรถแข่งขันในระดับชำติและนำนำชำติ 

69.19 

 3) ผู้เรียนสำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้นจนถึง
ระดับอุดมศึกษำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศในอัตรำสูง 

100 

 4) ผู้เรียนมผีลกำรเรียนท่ีสำมำรถถ่ำยโอนกับสถำนศึกษำระดับ
ต่ำงๆ ในนำนำชำติได ้

100 

2.1.2 พั ฒ น ำ
ทักษะกำรสื่อสำร 

1) ผู้เรียนให้มีทักษะกำรใช้ภำษำองักฤษในกำรสื่อสำรระดับดี  58.96 
62.64 2) ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรระดับดตีำม

มำตรฐำนชำต ิ
66.33 

2.1.3 พัฒนำ
ทักษะควำมคิด 

1) ผู้เรียนร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และจัดท ำโครงงำนท่ีเสนอ
แนวคิดเพื่อสำธำรณประโยชน์ร่วมกับผู้เรยีนนำนำชำต ิ

0 
39.03 

2) ผู้เรียนสำมำรถเขียนเรียงควำมช้ันสูง 78.07 
2.1.4 พัฒนำ
ทักษะกำรสร้ำง
ผลงำน 

1) ผู้เรียนเลือกเรยีนและฝึกวิชำชีพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 9.06 

35.32 

2) ผู้เรียนมผีลงำนกำรประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์และออกแบบผลงำนเข้ำ
แข่งขันในเวทีระดับชำติ และนำนำชำติ 

91.66 

 3) ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์งำน 
สื่อสำร น ำเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงำนได้ในระดับ
นำนำชำติ 

5.26 

 เฉลี่ยร้อยละ 54.89 
 
         หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 2.1
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ำยวิชำกำร  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  งำนวัดผลปละประเมินผล 
ผู้จัดท ำรำยงำน  มิสคนึงนิจ  แก้วกิตติ  มิสคนึงนิตย์  ลังกำวงศ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนระดับ ป.6  ม.3  และ ม.6  มีผลกำรสอบระดับชำตสิูงกว่ำค่ำ T–Score 40 
 
ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2559  

ระดับ 
ช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนท่ีสอบไดสู้งกว่ำ 
ค่ำขีดจ ำกัดล่ำง 

จ ำนวนนักเรียนท่ีสอบไดสู้งกว่ำ 
ค่ำ T–Score  40 

ค่ำ 
ขีดจ ำกัด

ล่ำง 

จ ำนวนนักเรียน
ที่สอบ 

ได้สูงกว่ำ 
ร้อยละ 

ค่ำ 
T–Score 

40 

จ ำนวนนักเรียน
ที่สอบ 

ได้สูงกว่ำ 
ร้อยละ 

ป.6 

1. ภำษำไทย 297 52.94 234 78.79 38.21 281 94.61 
2. คณิตศำสตร ์ 297 40.41 217 73.06 21.69 288 96.97 
3. วิทยำศำสตร ์ 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 

ม.3 

1. ภำษำไทย 212 46.32 135 63.68 33.37 189 89.15 
2. คณิตศำสตร ์ 212 29.26 113 53.30 13.57 197 92.92 
3. วิทยำศำสตร ์ 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 

ม.6 

1. ภำษำไทย 234 52.22 186 79.49 36.02 220 94.02 
2. คณิตศำสตร ์ 234 24.82 154 65.81 10.15 229 97.86 
3. วิทยำศำสตร ์ 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 
 เฉลี่ยรวม    68.23   94.71 
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ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 

ระดับ 
ช้ัน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนท่ีสอบไดสู้งกว่ำ 
ค่ำขีดจ ำกัดล่ำง 

จ ำนวนนักเรียนท่ีสอบไดสู้งกว่ำ 
ค่ำ T–Score  40 

ค่ำ 
ขีดจ ำกัด

ล่ำง 

จ ำนวนนักเรียน
ที่สอบ 

ได้สูงกว่ำ 
ร้อยละ 

ค่ำ 
T–Score 

40 

จ ำนวนนักเรียน
ที่สอบ 

ได้สูงกว่ำ 
ร้อยละ 

ป.6 

1. ภำษำไทย 309 46.54 214 69.26 32.03 293 94.82 
2. คณิตศำสตร ์ 309 37.07 222 71.84 20.68 294 95.15 
3. วิทยำศำสตร ์ 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 

ม.3 

1. ภำษำไทย 218 48.25 150 68.81 34.56 207 94.95 
2. คณิตศำสตร ์ 218 26.25 118 54.13 9.90 203 93.12 
3. วิทยำศำสตร ์ 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 

ม.6 

1. ภำษำไทย 185 49.18 117 63.24 33.48 165 89.19 
2. คณิตศำสตร ์ 185 24.46 85 45.95 6.94 183 98.92 
3. วิทยำศำสตร ์ 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 
 เฉลี่ยรวม    62.13   95.11 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนสำยช้ัน  กิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน  งำนลูกเสือ-เนตรนำรี   งำนอภิบำล 
ผู้จัดท ำรำยงำน 1. หัวหน้ำสำยชั้นทุกระดับ   2.  มำสเตอร์สรุชัย  ค ำบุญลือ  3. มิสศภุมำส  พินทุสืบ  4. มิสบุญศรี  ถำค ำ   
                    5. มิสสุจินดำ  เหมือนแท้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 3 ร้อยละของผู้เรียน ได้บ ำเพ็ญประโยชน์ตำมควำมถนัดของตนเอง 

 

เง่ือนไขการกรอกข้อมลู 

1. ด้ำนกำรบ ำเพญ็ประโยชน์มีดังนี้ 
 (1) ด้ำนวิชำกำร (2) ด้ำนช่วยเหลอืสังคม (3) ด้ำนกำรป้องกันจำกสิง่เสพติด (4) ด้ำนอื่น ๆ 
2. รวมจ ำนวนเวลำในกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำ 20 ช่ัวโมงต่อปีกำรศึกษำ 
3. ลงจ ำนวนนักเรียนตำมเง่ือนไข ข้อ 1. โดยยดึด้ำนท่ีนักเรียนบ ำเพ็ญประโยชน์มำกสุด 
 

ช่วงช้ันท่ี ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนท่ีบ ำเพ็ญประโยชน์ในแต่ละดำ้น 

รวม 4 ด้ำน 
คิดเป็น 
ร้อยละ วิชำกำร 

ช่วยเหลือ
สังคม 

กำรป้องกัน
จำกสิ่ง 
เสพติด 

อื่น ๆ 

1 

ประถมศึกษำปี่ท่ี 1 232 - 232 - - 232 100 
ประถมศึกษำปี่ท่ี 2 252 - 252 - - 252 100 
ประถมศึกษำปี่ท่ี 3 269 - 269 - - 269 100 

รวม 753 - 753 - - 753 100 

2 

ประถมศึกษำปี่ท่ี 4 295 - 295 - - 295 100 
ประถมศึกษำปี่ท่ี 5 287 - 287 - - 287 100 
ประถมศึกษำปี่ท่ี 6 312 - 312 - - 312 100 

รวม 894 - 894 - - 894 100 

3 

มัธยมศึกษำปี่ท่ี 1 214 - 164 50 - 214 100 
มัธยมศึกษำปี่ท่ี 2 223 - 173 50 - 223 100 
มัธยมศึกษำปี่ท่ี 3 218 - 168 50 - 218 100 

รวม 655 - 505 150 - 655 100 

4 

มัธยมศึกษำปี่ท่ี 4 169 - 119 50 - 169 100 
มัธยมศึกษำปี่ท่ี 5 199 2 147 50 - 199 100 
มัธยมศึกษำปี่ท่ี 6 186 - 136 50 - 186 100 

รวม 554 2 402 150 - 554 100 
 รวมทั้งหมด 2,845 2 2,554 300 - 2,845 100 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน หัวหน้ำฝำ่ยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 4 จ ำนวนโรงเรยีนที่พัฒนำควำมโดดเด่นเฉพำะ 

รายการประเมิน ประเภทความโดดเดน่และการเผยแพร่ ผลงานและการเผยแพร่ 
ผลการ
ประเมิน 

1. พัฒนำโรงเรียนให้มีควำมโดด
เด่นเฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่เป็น
ที่ยอมรับของสังคม เช่น 
โรงเรียนสุนทรยีภำพ (ดนตรี 
กีฬำ ศิลปะ) โรงเรียน
วิทยำศำสตร์ โรงเรียนพัฒนำ
อัจฉริยภำพ โรงเรียนพัฒนำ
ผู้น ำฯลฯ 

โรงเรียนสุนทรียภำพ (ดนตรี กฬีำ 
ศิลปะ) 

........โรงเรียนวิทยำศำสตร ์

...........โรงเรียนพัฒนำอัจฉรยิภำพ 

........โรงเรียนพัฒนำผู้น ำ 

.......อื่นๆ โรงเรียน.................................. 
      ....................................................... 
( ใช้ เครื่องหมำย  หน้ำประเภทควำม
โดดเด่นที่โรงเรียนด ำเนินกำร) 

ผลงำนจำกควำมโดดเด่นเฉพำะ 
5 = ผลงำนระดบันำนำชำต ิ
4 = ผลงำนระดบัชำต ิ
3 = ผลงำนระดบัภำค 
2 = ผลงำนระดบัเขต จังหวัด  
1 = ไมม่ีผลงำน 

4 

2. เผยแพร่ควำมโดดเด่นของ
โรงเรียน 

การเผยแพร่ หมายถึง หนว่ยงาน หรือ
สถาบนัอื่น ๆ ได้น าความโดดเดน่ของ
โรงเรียนไปใช้ โดยความร่วมมือจาก
โรงเรียน 

กำรเผยแพร่ควำมโดดเด่น 

5 = เผยแพร่ระดับนำนำชำต ิ
4 = เผยแพร่ระดับชำต ิ
3 = เผยแพร่ระดับภำค 
2 = เผยแพร่ระดับเขต จังหวัด  
1 = ไมม่ีกำรเผยแพร ่

 

2 

ผลเฉลีย่การประเมิน 3 

คิดเป็นร้อยละ ( ผลเฉลีย่ * 20 ) 60.00 
 

หมายเหตุ โดดเด่น คิดจำกร้อยละ 60   
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ   งำนบริหำรฝ่ำย  งำนหลักสูตรและกำรสอน  งำนศูนย์เทคโนโลย ี
ผู้จัดท ำรำยงำน  1. มิสกัลยำลักษณ์   สุผำครอง  2. มิสมีนำ  ชินำกร  3. มำสเตอร์นิรันดร์  ศรสีุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที ่5  ครูผูส้อนมีกำรจัดท ำบทเรียน e – Learning และแบบทดสอบ Online 

ด้ำนกำรประเมิน รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 
และผลกำรประเมิน 

ครูผูส้อนมีกำรจัดท ำบทเรียน
e – Learning และ
แบบทดสอบ Online 

1.จัดอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเรื่อง
กำรจัดท ำบทเรียน e – Learning และแบบทดสอบ 
Online 

2. มีกระบวนกำรจัดท ำบทเรียน e – Learning และ
แบบทดสอบ Online 

 3. มีระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศจัดเก็บข้อมลู บทเรียน   
e – Learning และแบบทดสอบ Online 

 

 ผลกำรประเมิน 
 จ ำนวนข้อที่มีเครื่องหมำย  
จ ำนวน 3 ข้อ (จำก 3 ข้อ) 
คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับคณุภำพท่ีได้ 5 =  ดีเยี่ยม 
 

  
  
 
หมายเหตุ 1. ระดับคณุภำพ 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป/ 4 = ร้อยละ 75 - 89/ 3 = ร้อยละ60  - 74/ 2 = ร้อยละ 50 - 59/ 1 = 

ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
2. ระดับคณุภำพ 5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง 
3. เกณฑ์ผ่ำนคือ ระดับ 3 ขึ้นไป
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ   งำนหลักสูตรและกำรสอน  งำนแนะแนว  งำนอำคำรสถำนท่ี 
ผู้จัดท ำรำยงำน  1.มิสมีนำ  ชินำกร  2.มิสกำญจนำ  สุพรรณคง  3. มำสเตอร์นิกร  ระโพธ์ิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที ่6 จ ำนวนโรงเรยีนที่มีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ BBL  

ด้ำนกำรประเมิน รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 
และผลกำรประเมิน 

1 จัดกำรเรยีนกำรสอนให้
ตอบสนองต่อควำมถนัดของ
ผู้เรยีน 

1.จัดอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเรื่อง
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ BBL 

2. มีกระบวนกำรค้นหำควำมถนัดของผู้เรียน 
.......3. ใช้หลักกำรพัฒนำผูเ้รียนตำมควำมถนัดคือ Fund 

(ระดับประถม) Find(ระดับมัธยมต้น) และ Found 
(ระดับมัธยมปลำย) โดยกำรเปดิหอ้งเรียนแบบสห
วิทยำกำร(ม.ต้น เตรียมวิชำเอก ม.ปลำยเรียน
วิชำเอก/อำชีพ) 

4. มีระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศจัดเก็บข้อมลูควำม
ถนัด/อัจฉริยภำพของผู้เรียน 

........5. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่พัฒนำสมองโดยมีกำร 
Brain Gym เพื่อกระตุ้นสมอง และจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบ 4MAT หรือใกล้เคยีง 

.......6. มีหนังสือเรียน ใบงำน แบบ BBL 

.......7. มีสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรูแ้บบ BBL 

 
 
 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
    ให้โรงเรียนใช้เครื่องหมำย  
หน้ำรำยกำรประเมินท่ีพิจำรณำว่ำ
มีกำรด ำเนินกำรและปฏิบัตไิด้ตำม
หลักกำรของกำรจดักำรเรียนรู้ตำม
หลักกำรพัฒนำสมอง(BBL) 
 
 ผลกำรประเมิน 
 จ ำนวนข้อที่มีเครื่องหมำย  
จ ำนวน 8 ข้อ (จำก 13 ข้อ) 
คิดเป็นร้อยละ  61.53 
ระดับคณุภำพท่ีได้ 3 =  ด ี

2 จัดสภำพแวดล้อมให้
ผู้เรยีนได้พัฒนำตำม
อัจฉริยภำพของตน 

........8. ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เกดิกำรกระตุ้นกำรพัฒนำ
สมอง 

9. มีสนำมเด็กเล่นท่ีมีกำรเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่ำงกำย
เพื่อกำรพัฒนำสมอง 

10. มีสนำมกีฬำไมต่่ ำกว่ำ 7 ประเภทกีฬำท่ีให้ผู้เรียนได้
เล่นตำมควำมถนดัและสนใจ 

11. มีศูนย์พัฒนำทำงอัจฉริยภำพทำงวิชำกำร 
สุนทรียภำพ และนันทนำกำร 

3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรยีนได้พัฒนำตำมถนัด
หรือสนใจ 

12. มีกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้แสดงออกในควำมสำมำรถ
ของผู้เรียน เช่น  Got Talent กำรแข่งขัน
ควำมสำมำรถตำ่งๆ 

13. มีโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพต่ำงๆ เพื่อสู่ควำมเป็น
เลิศของผู้เรียนและสถำนศึกษำ 

 
หมายเหตุ 1. ระดับคณุภำพ 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป/ 4 = ร้อยละ 75 - 89/ 3 = ร้อยละ60  - 74/ 2 = ร้อยละ 50 - 59/ 1 = 

ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
2. ระดับคณุภำพ 5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง 
3. เกณฑ์ผ่ำนคือ ระดับ 3 ขึ้นไป
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แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
 

ยุทธศาสตร์ แบบรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1 โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์ของ TQA 
(Thailand Quality Award)หรือ TQC (Thailand Quality 
Class) 

1) งำนนโยบำยและแผน 
2) งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย 

2 โรงเรียนบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร 1) งำนนโยบำยและแผน 
2) งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย 

3 ร้อยละของบุคลำกรของโรงเรียนที่ใช้ภำษำอังกฤษในกำร
สื่อสำร (English Medium) 

1) งำนบริหำรฝ่ำย 
2) งำนกลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ 
3) งำนศูนย์ภำษำ 
4) งำนทรัพยำกรมนุษย ์
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน หัวหน้ำฝำ่ยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนธิิฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 1 โรงเรียนบริหำรจัดกำรตำมระบบ TQA 

หมวดกำรประเมิน หัวข้อประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

(ระดับคณุภำพ) 
1) กำรน ำองค์กร 1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกว้าง  

5 

2) กำรวำงแผนกลยุทธ์ 2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ

5 

3) กำรมุ่งเน้นผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ 
และผูเ้รียน 

3.1 การแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนและผู้ปกครอง  
3.2 ความผูกพันของนักเรียนและผู้ปกครอง 

4 

4) กำรวัด วิเครำะห์ และจดักำร
ควำมรู ้

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์กร 
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

5 

5) กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร  
5.2 ความผูกพันของบุคลากร  

5 

6) กำรมุ่งเน้นกระบวนกำร 6.1 ระบบงาน  
6.2 กระบวนการท างาน 5 

7) ผลลัพธ์ 7.1 ผลลัพธ์ด้ำนหลักสูตรและกิจกรรม และกระบวนกำร 
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ
(ลูกค้ำ)   
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร  
7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรกำรก ำกับดูแลองค์กร  
7.5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด 

4 

ผลเฉลีย่การประเมิน 4.71 

คิดเป็นร้อยละ ( ผลเฉลีย่ * 20 ) 94.28 

ผลการประเมิน 5  = ดีเยี่ยม 

   หมายเหตุ ข้อมูลตรงกับ กลยุทธ์ 3.2 มาตรการ 3.2.1 
       ระดับคุณภำพ  

5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89   
3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59 
1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน หัวหน้ำฝำ่ยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนธิิฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 2 โรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร 

                ให้ใช้เครื่องหมำย  หน้ำรำยกำรประเมินที่พิจำรณำว่ำมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งมีคุณภำพ ในช่องผลที่ได ้
หลกัธรรมาภิบาล เกณฑก์ารพจิารณา ผลที่ได้ ผลการประเมิน 

1. หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

1.1 กำรมีวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศำสตร์และกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิผล 

1. ทิศทำง ยุทธศำสตร์ และแผนท้ังในระยะสั้น
และระยะยำวมีควำมชัดเจนสอดคล้องกับนโยบำย
ของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรยีล แผนยุทธศำสตร์ของ
มูลนิธิฯ มำตรฐำนกำรศึกษำประกนัคุณภำพภำยใน
และภำยนอก อัตลักษณ์กำรศึกษำมูลนิธิฯ 
2. มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

ระดับคุณภาพที่ได้ 5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 6 ข้อ 
ดีมำก   4 = 5 ข้อ 
ดี        3 =  4 ข้อ 
พอใช้    2 = 3 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 3 ข้อ 

 
 1.2 กำรบรหิำร

ทรัพยำกรบุคคล 
3. มีทิศทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
ชัดเจน 
4. มีกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลที่เป็นไปตำม
แผนงำนและอยู่ในระดับมำตรฐำนที่ดี 

 1.3 กำรบรหิำรจดักำร
สำรสนเทศ 

5. มีทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศท่ี
ชัดเจน 
6. มีกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศท่ีเป็นไปตำม
แผนงำนและอยู่ในระดับมำตรฐำนที่ดี 

 

2. หลักประสิทธ ิ
ภาพ (Efficiency) 

2.1 กำรบรหิำรจดักำร
องค์กำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. มำตรฐำนและคู่มือกำรปฏิบตัิงำน 
2. ภำรกิจหลักและงำนหลักท่ีมมีำตรฐำน 
3. ต้นทุนต่อหน่วยในกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสม 
4. ระดบัวงเงินร่ำยจ่ำยงบประมำณที่เหมำะสม 
5. กำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงมคีุณภำพและเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 
6. ระดบัท่ีเพิ่มขึ้นของขีดควำมสำมำรถในกำรจัด
กำรศึกษำ  

ระดับคุณภาพที่ได้  5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 8 ข้อ 
ดีมำก   4 = 7 ข้อ 
ดี        3 =  5-6 ข้อ 
พอใช้    2 = 4 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 4 ข้อ 

 2.2 กำรด ำเนินภำรกิจ
ด้วยควำมคุม้ค่ำ 

7. กำรด ำเนินกำรภำรกิจมีควำมคุ้มค่ำเมื่อ
พิจำรณำทั้งประโยชน์และผลเสียทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่สำมำรถค ำนวณเป็นตัวเงินได ้
8. ฐำนข้อมูลและกลไกสนับสนนุกำรปฏิบัติงำน
เพื่อสร้ำงควำมคุม้ค่ำ 

 

3. หลักการ
ตอบสนอง 
(Responsiveness) 

3.1 ควำมส ำเรจ็ในกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
เกี่ยวกับกำรพัฒนำ 

1. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี เกีย่วกับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำง
ครบถ้วนและมีคุณภำพสมบูรณ์ รวมถึง มีกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนฯ และประสบผลส ำเร็จได้ตำม
แผนฯ ท่ีก ำหนด 

ระดับคุณภาพที่ได้ 5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 6 ข้อ 
ดีมำก   4 = 5 ข้อ 
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 คุณภำพกำรให้บริกำร

3.2 กำรตอบสนองกำร
ให้บริกำร และกำรแกไ้ข
ปัญหำข้อร้องเรยีน 
3.2.1ควำมส ำเรจ็ในกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ระยะเวลำกำรให้บริกำร
ที่ครบถ้วนสมบรูณ ์
3.2.2 กำรจัดใหม้ี
ช่องทำง/เครือข่ำยกำร
ให้บริกำรที่มีควำม
ครบถ้วนและมี
ประสิทธิผล 
3.2.3 กำรน ำนวัตกรรม
มำพัฒนำมำตรฐำน
คุณภำพกำรให้บริกำร 
3.2.4 ระบบกำรแก้ไข
ปัญหำข้อร้องเรยีนที่มี
ประสิทธิผล 

2. มกีำรจัดท ำแผนผังขั้นตอนกำรให้บริกำรและ
มำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำรที่มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ ์
3. มีช่องทำง/เครือข่ำยกำรให้บริกำรที่ครบถ้วนมี
ประสิทธิผล รวมถึง ควำมสะดวกเหมำะสมกับ
ประชำชนผู้รับบริกำรโดยมีกำรจดัท ำฐำนข้อมูลและ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนให้บริกำรที่
สมบูรณ์ และมีกำรใช้ข้อมูลอย่ำงเหมำะสม รวมถึง
กำรน ำนวัตกรรมมำพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร 
4. กำรแก้ไขปญัหำข้อร้องเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล 
5. ประชำชนผูร้ับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ควำมพึงพอใจ/ควำมประทับใจจำกงำนบริกำรที่
ได้รับ 

ดี        3 =  4 ข้อ 
พอใช้    2 = 3 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 3 ข้อ 
 

 3.3 กำรพัฒนำผู้ท ำ
หน้ำท่ีรับผดิชอบในกำร
ให้บริกำรที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และมีใจ
ให้บริกำร(Service 
Mind) 

6. บุคลำกรผู้ให้บริกำร มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมช ำนำญ และมีใจให้บริกำร(Service Mind) 

 

4. หลักภาระ
รับผิดชอบ 
(Accountability) 

4.1 กำรก ำหนดให้มี
ระบบประเมินและ
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
4.1.1 กำรจัดท ำ
ต ำแหน่งงำนและค ำ
บรรยำยลักษณะงำน
ขององค์กำรได้ครบถ้วน 
4.1.2 กำรถ่ำยทอด
ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย
ขององค์กำรสู่ระดับ
บุคคล 

1. มีกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยของ
องค์กำรสู่ระดับบุคคลได้ครบถ้วน 
2. องค์กำรบรรลุเปำ้หมำยได้ครบถ้วนตำมภำรกิจ 

ระดับคุณภาพที่ได้ 5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 8 ข้อ 
ดีมำก   4 = 7 ข้อ 
ดี        3 =  5-6 ข้อ 
พอใช้    2 = 4 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 4 ข้อ 

 4.2 กำรควบคมุภำยใน
และกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 
4.2.1 กำรจัดใหม้ีกำร
บริหำรจดักำรด้ำนกำร
ควบคุมภำยในที่ด ี

3. กำรปฏิบตัิงำนได้ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มี
มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ 
4. ผลเสยีหำยอันเกดิจำกข้อผดิพลำดในกำร
ปฏิบัติงำนได้รับกำรบรรเทำหรือแก้ไขให้ดีขึ้น 
….5.ผลกำรบริหำรควำมเสีย่งท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นไป
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงทุกปัจจัยเสีย่ง 
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 4.2.2 กำรจัดใหม้ีกำร

บริหำรจดักำรด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงใน
องค์กำร 

  

 4.3 กำรจดัให้มีระบบ
กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนโดยมี
เชื่อมโยงกับระบบแรงจู
ใจและระบบกำรใหโ้ทษ
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

.6.บุคลำกรทุกระดับได้กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
7. สถำนศึกษำสำมำรถจัดสรรรำงวัลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเหมำะสม 

 

 4.4 กำรจดัให้มี
กระบวนกำรสร้ำงควำม
ตระหนักในเรื่องควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

8. บุคลำกรมีควำมตระหนักในเรื่องภำวะ
รับผิดชอบท้ังต่อตัวเอง ต่อประชำชน และต่อสังคม 

 

5. หลักความ
โปร่งใส 
(Transparency) 

5.1 กำรเปดิเผยข้อมูล
ข่ำวสำรแก่บุคลำกร 
ผู้ปกครอง ประชำชน 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

1. บุคลำกร ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้อง ท่ีรับทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรยีนที่ ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย 
2. ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรที่ครบถ้วน 

ระดับคุณภาพที่ได้ 5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 7 ข้อ 
ดีมำก   4 = 6 ข้อ 
ดี        3 =  4-5 ข้อ 
พอใช้    2 = 3 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 3 ข้อ 

 5.2 ระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน 
5.2.1 ระบบตรวจสอบ
ภำยในที่ครบถ้วน 
5.2.2 กำรร่วม
ตรวจสอบของสมำคม
วิชำชีพ/สื่อมวลชน ใน
โครงกำรต่ำง ๆ 

3. สำมำรถปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
ภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบบญัชี และ
มำตรฐำนสำกล 
4. กำรปฏิบตัิงำนได้ตำมกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของโรงเรียน 
5. ไมม่ีเรื่องฟ้องร้องหรือร้องเรยีนหน่วยงำน/
โรงเรียนในเรื่องทุจริต 

 5.3 กำรด ำเนินกำรด้ำน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตที่
ครบถ้วน 

6. กำรปฏิบตัิงำนได้ตำมกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของโรงเรียน 
7.ไม่มีเรื่องฟ้องร้องหรือร้องเรียนหน่วยงำน/
โรงเรียนในเรื่องทุจริต  

 

6. หลักการมีส่วน
ร่วม 
(Participation) 

6.1 กำรเปดิเผยและ
ให้บริกำรข้อมลูข่ำวสำร
แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
และทุกภำคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. ช่องทำงเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรที่หลำกหลำย 
เพียงพอ มีประสิทธิภำพ 
2. ข้อมูลข่ำวสำรที่ครบถ้วนถูกต้อง เช่ือถือได้ 
และทันกำล 
3. บุคลำกร ผู้ปกครอง และประชำชนได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง 

ระดับคุณภาพที่ได้  5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 11-12 ข้อ 
ดีมำก   4 = 10 ข้อ 
ดี        3 =  8-9 ข้อ 
พอใช้    2 = 6-7 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 6 ข้อ 
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 6.2 กำรรับฟังและ

บริหำรจดักำรข้อคดิเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และทุกภำคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
เพื่อกำรบริหำรรำชกำร
แบบมีส่วนร่วม 

4. ช่องทำงรับฟังข้อคิดเห็นท่ีหลำกหลำยมี
ประสิทธิภำพ 
5. ข้อคิดเห็นท่ีได้รับน ำไปใช้ประโยชน์และไดร้ับ
กำรตอบกลับ 

 

 6.3 กลไกสนับสนุนและ
เสรมิสร้ำงศักยภำพกำร
มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีและทุกภำค 

6. คณะท ำงำนผู้ปกครอง ศิษยเ์ก่ำ และเครือข่ำย
ฯ ที่เข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรบริหำร 
7. กลไกและกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรของผู้ปกครอง ศิษย์เกำ่ และเครือข่ำยฯ 
8. บุคลำกร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และเครือข่ำยฯ 
ที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อร่วมบริหำร 
9. บุคลำกร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และเครือข่ำยฯ 
ที่เข้ำร่วมบรหิำรกิจกรรม/โครงกำรกับโรงเรียน 

 

 6.4 กำรร่วมบริหำรและ
ติดตำมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของโรงเรยีน
โดยผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
และทุกภำคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

10. ระบบตดิตำมและตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำน 
11. ควำมครบถ้วนของกำรปฏบิัติไดต้ำมกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร 
12. กำรไมเ่กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

 

7. หลักการ
กระจายอ านาจ
(Decentralization 

7.1 กลไกกำรกระจำย
อ ำนำจ 
7.1.1 กำรบริหำรตำม
หลักกำรกระจำยอ ำนำจ
ที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน 
7.1.2 กลไกสนับสนุน
กำรบริหำรตำมหลักกำร
กระจำยอ ำนำจ 

1. ควำมส ำเร็จกำรกระจำยอ ำนำจ ภำรกิจ สู่
บุคลำกร 
2. จ ำนวนภำรกิจไม่ต่ ำกว่ำ 20 ภำรกิจที่มีกำร
กระจำยอ ำนำจสู่บุคลำกร 
3. จ ำนวนภำรกิจโดยส่วนใหญผ่่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนตำมที่มูลนิธิฯ ก ำหนด 
.4. กำรให้ค ำปรึกษำกำรปฏิบัตงิำนจำกกำร
กระจำยอ ำนำจ 
5. ควำมส ำเร็จของกลไกในกำรสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของผู้รับกำรกระจำยอ ำนำจ 

ระดับคุณภาพที่ได้  5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 9 ข้อ 
ดีมำก   4 = 8 ข้อ 
ดี        3 =  6-7 ข้อ 
พอใช้    2 = 5 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 5 ข้อ 

 7.2 กลไกกำรมอบ
อ ำนำจ 
7.2.1 กำรบริหำรตำม
หลักกำรมอบอ ำนำจที่มี
คุณภำพและได้
มำตรฐำน 
7.2.2 กลไกสนับสนุน
กำรบริหำรตำมหลักกำร
มอบอ ำนำจ 
7.2.3 กำรตดิตำมและ
ตรวจสอบกำร 

.6. จ ำนวนภำรกิจที่มีกำรมอบอ ำนำจผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนท่ีมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล
ฯ ก ำหนด 
7. กำรให้ค ำปรึกษำกำรปฏิบัตงิำนแก่ผู้รับมอบ
อ ำนำจ 
8. ควำมส ำเร็จของกลไกในกำรสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของผู้รับมอบโอน 
9. ผู้รับมอบอ ำนำจสำมำรถปฏบิัติงำนไดต้ำมกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับของมูลนิธฯิ โดยไม่เกิดกำร
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
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 ปฏิบัติงำนจำกกำรมอบ

อ ำนำจ 
  

8. หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) 

8.1 สิทธิของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
1. กำรเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธ ิและกำรใช้
สิทธิ 
2. กิจกรรมกำรส่งเสริม
พัฒนำควำมรู ้กฎหมำย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ 

1. ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียรับรู้ประโยชน์จำกสิทธิ และ
ส่วนโรงเรียนปรำศจำกกำรละเมิดสิทธิ 
2. บุคลำกรมีควำมรู้ขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพที่ได้  5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 7 ข้อ 
ดีมำก   4 = 6 ข้อ 
ดี        3 =  4-5 ข้อ 
พอใช้    2 = 3 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 3 ข้อ 

 8.2 กำรศึกษำทบทวน 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ 
ในกำรปฏิบัติงำน 

3. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีควำมถูกต้อง เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับสภำวะกำรณ์ปัจจุบัน 

 

 8.3 ผู้ใช้อ ำนำจ 
1. ควำมเท่ำเทียมกัน
ของกำรบังคับใช้ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ดุลพินิจ ในกำร
ปฏิบัติงำน 
2. กำรพัฒนำคุณภำพ
บุคลำกรในกำรใช้
อ ำนำจกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
3. ควำมเป็นอิสระของ
ผู้ท ำหน้ำที่วินิจฉัย 
4. กระบวนกำร
พิจำรณำควำมผดิ และ
กำรก ำหนดโทษ 

4. ผู้มีอ ำนำจใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่ำงเท่ำ
เทียมกันไม่มีกำรเลือกปฏิบัต ิ
5. ผู้มีอ ำนำจใช้อ ำนำจ และดลุยพินิจโดยชอบใน
กำรปฏิบัตหิน้ำท่ี 
.6. ผู้ท ำหน้ำที่วินิจฉัย หรือตัดสิน ไดผ้่ำน
กระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส และมีอิสระในกำรท ำ
หน้ำท่ีวินิจฉัยอยำ่งเต็มที ่
7. มีขั้นตอนกระบวนกำรพิจำรณำควำมผิด และ
กำรก ำหนดโทษ อย่ำงเป็นธรรม 

 

9. หลักความเสมอ
ภาค (Equity) 

9.1 กำรสร้ำงกลไกด้ำน
ควำมเสมอภำค 
9.1.1 กำรสร้ำงกลไก
ด้ำนควำมเสมอภำคและ
จัดตั้งศูนย์ประสำนงำน
ด้ำนควำมเสมอภำค 
9.1.2 กำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกร
ด้ำนควำมเสมอภำค 
9.1.3 กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนด้ำนควำม
เสมอภำค 
9.1.4 กำรจัดกจิกรรม 

1. มีกลไกกำรท ำงำนด้วยควำมเสมอภำค 
….2. มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนควำมเสมอภำค 
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทและควำมเสมอ
ภำค 
4. มีองค์ควำมรูด้้ำนควำมเสมอภำค 
….5. มีศูนย์ประสำนงำนด้ำนควำมเสมอภำค 
6. มีกิจกรรมของกำรส่งเสรมิและแลกเปลีย่นทั้ง
ภำยในและภำยนอก 

ระดับคุณภาพที่ได้ 4 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 9-10 ข้อ 
ดีมำก   4 = 8 ข้อ 
ดี        3 =  6-7 ข้อ 
พอใช้    2 = 5 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 5 ข้อ 
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 ส่งเสริมด้ำนควำมเสมอ

ภำค 
  

 9.2 กำรบูรณำกำรควำม
เสมอภำคเข้ำกับกำร
ก ำหนดมำตรฐำนของ
กระบวนกำรท ำงำนและ
กำรให้บริกำร 

7. มีกระบวนกำรกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนองค์กร
ว่ำด้วยเรื่องควำมเสมอภำค 
8. มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
9. ผู้รับบริกำร/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย มีกำรรับรู้ถึง
ควำมเสมอภำค /มีควำมพึงพอใจ/มีทัศนคติที่ด ี
10. ไม่มีข้อร้องเรียนจำกปฏิบัตงิำน/ กำร 

 

10. หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ
(Consensus 
Oriented) 

ข้อตกลงที่เกิดจำกกำร
ใช้กระบวนกำรเพื่อหำ
ข้อคิดเห็นจำกกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน ์
โดยเฉพำะกลุ่มทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบโดยตรง 

1. โรงเรียนใช้กระบวนกำรฉันทำมติเสมอเมื่อมี
นโยบำย/กิจกรรมที่ให้ก่อให้เกิดกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ 
2. ผลของฉันทำมติที่ออกมำทุกครั้งเป็นท่ียอมรับ
ของกลุ่มบุคคลทีไ่ด้รับประโยชน์และเสียประโยชน์
โดยไม่เกดิข้อขัดแย้งใดๆ ตำมมำ 
3. บุคลำกรส่วนใหญม่ีทัศนคตทิี่ดีต่อกำรใช้
กระบวนกำรฉันทำมต ิ
4. ผลของฉันทำมติทุกครั้งได้รบักำรประกำศให้
ทรำบอย่ำงโปร่งใส 
5. เมื่อกระบวนกำรฉันทำมติไมส่ ำเรจ็ บุคลำกร
ยินยอมให้ผู้บริหำรระดับสูง/คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
ผู้อ ำนวยกำรตัดสินใจอย่ำงเต็มใจ 

ระดับคุณภาพที่ได้  5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
คุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 5 ข้อ 
ดีมำก   4 = 4 ข้อ 
ดี        3 =  3 ข้อ 
พอใช้    2 = 2 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 2 ข้อ 

ผลเฉลีย่การประเมิน 4.90 

คิดเป็นร้อยละ ( ผลเฉลีย่ * 20 ) 98.00 

ระดบัคณุภาพ 5  = ดีเย่ียม 

 
 ที่มำ : คู่มือกำรจัดระดับกำรก ำกบัดูแลองค์กำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี              

         (Good Governance Rating) 

หมำยเหต:ุ  ระดับคณุภำพ  
5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89   
3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59 
1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง     พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน หัวหน้ำฝำ่ยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือมูลนธิิฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 3 ร้อยละของบุคลำกรของโรงเรยีนที่ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร (English Medium) 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
บุคลำกรที่ใช้ภำษำอังกฤษในกำร

สื่อสำร (English Medium) 
คิดเป็นร้อยละ 

1. สำยสนับสนุน 66 16 24.24 
2. สำยวิชำกำร 95 56 58.94 
3. หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน 56 11 19.84 

รวม 217 83 38.24 
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แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
 

ยุทธศาสตร์ แบบรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด
การบริหารทรัพยากร
มนุษย์โรงเรียนในเครือ
มูลนธิิฯให้เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 

1 ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

งำนทรัพยำกรมนุษย ์

2 ร้อยละครูและบุคลำกรมีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน
วิชำชีพคุรุสภำ 

งำนทรัพยำกรมนุษย ์

3 โรงเรียน มีกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพตำมคู่มือกำรบริหำรงำนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

งำนทรัพยำกรมนุษย ์

 4 จ ำนวนครู บุคลำกรฯ และเจำ้หนำ้ที ่ที่ลำออกต่อปีกำรศึกษำ
ลดลง 

งำนทรัพยำกรมนุษย ์
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน หัวหน้ำฝำ่ยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนธิิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 1 ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ 
 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน ควำมผูกพันต่อองค์กรระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
1. สำยสนับสนุน 66 63 95.45 
2. สำยวิชำกำร 95 91 95.78 
3. หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน 56 53 94.64 

รวม 217 207 95.39 
 

องค์ประกอบของควำมผูกพันต่อองค์กรคือ 
1. ควำมพยำยำมทุม่เทปฏิบตัิงำนเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
2. ควำมภำคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 
3. กำรด ำรงสมำชิกภำพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน  หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝำ่ย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนธิิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 2 ร้อยละบุคลำกรมีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพคุรสุภำ 

 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
จ ำนวนที่มีคุณภำพเป็นไปตำม

มำตรฐำนวิชำชีพคุรสุภำระดบัดีขึน้ไป 
คิดเป็นร้อยละ 

1. ครูนิเทศ 11 10 90.90 
2. ครู 150 143 95.33 
3. หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน 56 55 98.21 

รวม 217 208 95.85 
 

 หมายเหต ุ: เคร่ืองมือประเมิน 

  1. ครูนิเทศ ใช้เกณฑ์กำรประเมินคณุลักษณะตำมหลักเกณฑ์เฉพำะ(มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน) ของระเบียบกำร
คัดเลือกผู้ร่วมบริหำร ครู ครูนเิทศ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น (ฉบับปรับปรุง 2556) โดยมีคะแนนเต็ม 200 ให้น ำ
คะแนนท่ีได้ หำรด้วย 2 และน ำมำเทียบระดับคณุภำพ 
  2. ครู ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 7 โดยให้บุคลำกรนิเทศเป็นผู้ประเมินและสรุปผลกำร
ประเมิน 
 3. หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน ใช้เกณฑ์กำรประเมินคณุลักษณะตำมหลักเกณฑเ์ฉพำะ(มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน) 
ของระเบียบกำรคัดเลือกผูร้่วมบรหิำร ครู ครูนเิทศ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น (ฉบับปรับปรุง 2556) โดยมีคะแนนเตม็ 
200 ให้น ำคะแนนท่ีได้ หำรด้วย 2 และน ำมำเทียบระดับคณุภำพ 
 
 4.ระดับคณุภำพ  

5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89   
3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59 
1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงำนรับผดิชอบ  งำนทรัพยำกรมนุษย ์
ผู้จัดท ำรำยงำน  1. มิสเกสร  สีนวล  2.มิสศิรินธร  มำชัยวงศ์  3. มิสณฐอร  หำญสมบูรณ์  4. มิสนิฤมล  ขัดธิพงษ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนธิิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 3 โรงเรียนมีกำรบรหิำรทรัพยำกรมนษุย์อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพตำมคูม่ือกำร
บริหำรงำนโรงเรยีนในเครือมลูนิธฯิ 

 
หมำยเหตุ : ส ำนักบริหำรมูลนิธฯิ ยังไม่ได้จัดท ำคูม่ือกำรบริหำรงำนโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย ์
ผู้จัดท ำรำยงำน มิสเกสร  สีนวล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนธิิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 4 ร้อยละของครู บุคลำกรฯ และเจ้ำหน้ำท่ี ที่ลำออกลดลง 

 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
จ ำนวนที่ลำออก คิดเป็นร้อยละ ควำมต่ำง 

(ร้อยละ) 2559 2560 2559 2560 
1. สำยสนับสนุน 66 1 - 1.51 - -1.51 
2. สำยวิชำกำร 95 3 1 3.15 1.05 -2.10 
3. หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน 56 1 - 1.78 - -1.78 

รวม 217 5 1 2.30 0.46 -1.84 
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แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
 

ยุทธศาสตร์ แบบรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างและขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ
ต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

1 จ ำนวนองค์ควำมรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี และอื่น ๆ
ที่เกิดจำกควำมร่วมมือของเครือข่ำย 

1) งำนบริหำรฝ่ำย 
2) งำนแหล่งเรียนรู ้
3) งำนหลักสูตร 
4) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 
5) งำนระดับชั้น 
6) งำนแนะแนว 
 

2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ถ่ำยทอด 
แลกเปลีย่นและเผยแพร่องค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม ท่ี
ได้รับกำรพัฒนำ 
 

1) งำนบริหำรฝ่ำย 
2) งำนแหล่งเรียนรู ้
3) งำนหลักสูตร 
4) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 
5) งำนระดับชั้น 
6) งำนแนะแนว 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน  หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝำ่ย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 1 จ ำนวนองค์ควำมรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี และอื่น ๆทีเ่กิดจำกควำมร่วมมือของเครือข่ำย 

ช่ือเครือข่ำย 
ลักษณะควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี 

นวัตกรรม องค์ควำมรู้และอื่นๆ 
ควำมส ำเร็จที่เกดิจำกควำมร่วมมอืของเครือข่ำย 

1.มหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง 
 
 
 

1. อนุเครำะห์ห้องปฏิบตัิกำรวิทยำศำสตร์ 
2. อำจำรย์ มำนิเทศกำรสอนและ 
แลกเปลีย่นประสบกำรณด์้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ   

1. ผู้เรียนด ำเนินกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์
เพื่อจัดท ำโครงงำนได้บรรลตุำมวตัถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้
2. ครูผู้สอนไดร้ับกำรนิเทศและปรบัปรุงวิธีกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมค ำแนะน ำ 
 
 

2.ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำร
เรียนรูเ้กำะคำ จังหวดัล ำปำง 
 
 
 
 

1.อนุเครำะหส์ถำนท่ี 
2.บุคลำกร เป็นวิทยำกรให้ควำมรูก้ับ
ผู้เรยีนและคร ู

   ผู้เรียนได้เรียนรูเ้กี่ยวกับวิทยำศำสตร์ 
จักรวำล และอื่น ๆ บรรลตุำมวัตถปุระสงค์ที่
ก ำหนดไว ้

3.บ้ำนสำมขำ อ ำเภอแม่ทะ 
จังหวัดล ำปำง 
 
 
 
 
 

1.อนุเครำะหส์ถำนท่ี 
2.บุคลำกร เป็นวิทยำกรให้ควำมรูก้ับ
ผู้เรยีนและคร ู

ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
กำรด ำเนินชีวิตอยำ่งพอเพียง และอื่น ๆ บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว ้

4.ชุมชนท่ำมะโอ จังหวัดล ำปำง 
 
 
 
 
 
 

1.อนุเครำะหส์ถำนท่ี 
2.บุคลำกร เป็นวิทยำกรให้ควำมรูก้ับ
ผู้เรยีนและคร ู

ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับศลิปะ  วฒันธรรม  
ประเพณี กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง และอื่น 
ๆ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว ้
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์อัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน  หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝำ่ย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรสรำ้งองค์ควำมรู้  ถ่ำยทอด  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ควำมรู้  
นวัตกรรม  เทคโนโลยีและอื่นๆที่ได้รับกำรพัฒนำ 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกลุ องค์ควำมรู้ที่ได้พัฒนำ  ถ่ำยทอด  แลกเปลีย่นและเผยแพร่ 
1 มิสขวัญดำว  ถิ่นสุข นวัตกรรมทำงกำรศึกษำและ STEM ศึกษำ 
2 มิสปำริชำติ  วังชำ งำนวิจัยในช้ันเรียน ระดับปฐมวัย 
3 มิสวัจนันท์  พวงเงิน 
4 มำสเตอร์อรรถพล  ช่ืนกุล (ทฤษฎี Constructionism กับ ทฤษฎีพหุปัญญำ ) และ เทคโนโลยหีุ่นยนต ์
5 มำสเตอร์ศมำ  ช่ืนกุล 
6 มิสศิริพร  ปิยะตระกลู หลักสตูรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศกัรำช 2560 และ กำรสอนภำษำไทยอย่ำงไรให้

อ่ำนออกเขียนได ้
7 มำสเตอร์กฤตภำส  เสมอพิทักษ์ บทบำทของครูต่อกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สู่มำตรฐำนมูลนิธิฯ และ

มำตรฐำนสำกล 
8 คณะครูระดับปฐมวัย จ ำนวน       

9  คน 
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน กำรจัดสภำพแวดล้อม โครงกำร และปัจจยัสู่ควำมส ำเร็จ
ในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนอสัสัมชญัล ำปำง ระดับปฐมวัย 

9 คณะครูศูนย์ดนตรี  จ ำนวน 10  
คน 

กำรจัดตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตรำ้ 

10 คณะครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนและเทคโนโลย ี จ ำนวน  11  
คน 

ด้ำนกำรเรียนกำรสอน Robotic ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 4 

 
 
 
จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 217  คน 
จ ำนวนบุคลำกรที่สร้ำงองค์ควำมรูถ้่ำยทอด  แลกเปลีย่นและเผยแพร่  37  คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.05 
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แบบสรุปการรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
 

ยุทธศาสตร์ แบบรายงานตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เสริมสร้างให้บุคลากรมี
การสร้างองค์ความรู้ 
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน 
และเผยแพร่ความรู้  
นวัตกรรมและอื่นๆ ที่
ได้รับจากการพัฒนา 
 

1 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้   ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่
ควำมรู้  นวัตกรรม 
 

1) งำนประกันคุณภำพ 
2) งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย 

2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือ
นวัตกรรม  

1) งำนประกันคุณภำพ 
2) งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย 

3 จ ำนวนองค์ควำมรู้ หรือ นวัตกรรมที่มีกำรถ่ำยทอด 
แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ 

1) งำนประกันคุณภำพ 
2) งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์อัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน  หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝำ่ย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้  
นวัตกรรมและอื่นๆ ท่ีได้รับจากการพัฒนา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 1  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และ
เผยแพร่ควำมรู้  นวัตกรรม 
 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  
ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ควำมรู้  นวัตกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษำ 75 74 98.66 

มัธยมศึกษำ 73 73 100 

ภำคภำษำอังกฤษ CEP 19 18 94.73 

สนับสนุนกำรสอน 83 83 100 

รวม 250 248 99.20 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์อัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน  หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝำ่ย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้  
นวัตกรรมและอื่นๆ ท่ีได้รับจากการพัฒนา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่ 2 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรสรำ้งองค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม  

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
บุคลำกรที่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้

หรือนวัตกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 

1.กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย  21 20 95.24 
2.กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์   19 19 100 
3.กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วิทยำศำสตร์ 18 17 94.44 
4.กลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 17 14 82.35 
5.กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ 7 7 100 
6.กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 15 15 100 
7.กลุ่มสำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ    10 8 80.00 
8.กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 24 23 95.83 

รวม 131 123 93.89 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนยุทธศาสตร์อัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน  หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝำ่ย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้  
นวัตกรรมและอื่นๆ ท่ีได้รับจากการพัฒนา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ล าดับที่  3  จ ำนวนองค์ควำมรู้ หรือ นวัตกรรมท่ีมีกำรถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ 

ล ำดับ องค์ควำมรู้ที่ได้พัฒนำ  ถ่ำยทอด  แลกเปลีย่นและเผยแพร ่
1 นวัตกรรมทำงกำรศึกษำและ STEM ศึกษำ 
2 งำนวิจัยในช้ันเรียน ระดับปฐมวัย 
3 ทฤษฎี Constructionism กับ ทฤษฎีพหุปัญญำ  และ เทคโนโลยหีุน่ยนต ์
4 หลักสตูรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศกัรำช 2560 และ กำรสอนภำษำไทยอย่ำงไรให้อ่ำนออกเขียนได ้
5 บทบำทของครูต่อกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สู่มำตรฐำนมูลนิธิฯ และมำตรฐำนสำกล 
6 กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน กำรจัดสภำพแวดล้อม โครงกำร และปัจจยัสู่ควำมส ำเร็จในกำรจดักำรศึกษำของ

โรงเรียนอสัสมัชัญล ำปำง ระดับปฐมวัย 
7 กำรจัดตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตรำ้ 
8 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน Robotic ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 4 
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ส่วนที่  4 
แบบการรายงานการด าเนินงานตามมาตรการตามแผนยุทธศาสตร์ 

โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560  -  2564 
ปีการศึกษา 2560 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัด
กำรศึกษำให้บรรลุ
ตำมทิศทำงกำรจดั
กำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ต 

กลยทธ์ที่ 1.1 พัฒนำ
ผู้เรยีนในกำรแสวงหำสัจ
ธรรมของชีวิต(ตำมคณุค่ำ
พระวรสำร) มีวิรยิะ 
อุตสำหะ รับผดิชอบต่อ
สังคม 

1.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมจริงและ
ด ำเนินชีวิตตำมท่ีค้นพบ 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนอภิบำล 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
- งำนระดับชั้น/งำนสัมพันธ์ชุมชน 

1.1.2 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์และ
ยอมรับสภำพใหม่ๆ ของชุมชนทำงกำรศึกษำ 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
- งำนแนะแนว 
- งำนสัมพันธ์ชุมชน 1.1.3 ให้ผู้เรียนมีส่วนในกำรช่วยเหลือสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำผู้ร่วม
บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้
เข้ำใจ และปฏบิัติตำม
ค่ำนิยม ใน 
แนวมงฟอร์ต 

1.2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทัศนคติกำรร่วมมือ 
ร่วมงำน และเอื้ออำทรต่อทุกคน 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร     
- งำนทรัพยำกรมนุษย์ 

 1.2.2 พัฒนำครู ผู้บริหำรทุกระดับให้เป็น   ผู้
ชี้แนะและผู้น ำ ให้ควำมสนใจส่วนตัวในกำรพัฒนำ 

 1.2.3 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
แบบมีส่วนร่วม 

ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนหลักสูตร 
- งำนนิเทศฯ 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 จัด
กำรศึกษำ เพื่อส่งเสริม
กำรเคำรพศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษยส์ิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็กควำม
ยุติธรรม และสันต ิ

1.3.1รับผู้เรียนท่ีมำจำกสังคมท่ีด้อยโอกำส ทำง
ร่ำงกำย สังคม และเศรษฐกิจจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
10 คน 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนนโยบำยและแผน 
ฝ่ำยธุรกำร 
- งำนบริหำรฝ่ำย 

1.3.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถพิเศษ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนกลุ่มสำระฯ/โครงกำรพิเศษ 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน                 
- งำนดนตรีและกำรแสดง 
- งำนกีฬำ 

1.3.4 มีโครงกำรช่วยเหลือชุมชนด้ำนควำม
ยุติธรรมและสันติ 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนอภิบำล 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน                         
- งำนสัมพันธ์ชุมชน 

1.3.5 มีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนทักษะทำงสมอง
ซีกขวำ  

ฝ่ำยวิชำกำร 
- กลุ่มสำระศิลปะ 
- กลุ่มสำระสุข -พลศึกษำ 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
- งำนกีฬำ 
- งำนดนตรีและกำรแสดง 

1.3.6 เปิดโอกำสให้ผูเ้รียนได้ท ำงำนร่วมกัน
โดยผ่ำนกำรท ำโครงงำนหรือโครงกำรต่ำงๆ 

ฝ่ำยวิชำกำร  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
- กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ 
- งำนโครงกำรพิเศษ 
- งำนแหล่งเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
- งำนคณะกรรมกำรนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   

  
 
 
 

1.3.7 พัฒนำทักษะเชิงวิเครำะห์ของผู้เรียน ต่อ
สื่อสำรมวลชน เครือข่ำยทำงสังคมทำงเทคโนโลยี 

ฝ่ำยวิชำกำร  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

1.3.8 สร้ำงสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำและ
โครงกำรต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถจัดกำรกับ
ควำมเครียดและวิกฤติส่วนตัวด้วยควำมอดทน 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
-  งำนแนะแนว 
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
-  งำนอำคำรสถำนท่ี 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
- งำนระดับชั้น 

1.3.11 จัดกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรม และสันติ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนหลักสูตร 
- กลุ่มสำระสังคม 
ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนอภิบำล 
- งำนทรัพยำกรมนุษย์ 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

- งำนคณะกรรมกำรนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้ำง
ผู้ร่วมงำนและเสรมิพลัง
เครือข่ำยเพื่อจดั
กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

1.4.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนทรัพย์ฯ 
- งำนอภิบำล 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
- งำนสัมพันธ์ชุมชน 
ฝ่ำยวิชำกำร 
- กลุ่มสำระสังคม  
- งำนหลักสูตร 
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
- งำนอำคำรสถำนท่ี 

 กลยุทธ์ที่ 1.5 เคำรพต่อ
ชุมของชีวิต 

1.5.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีปลูกฝังผู้เรียน
ให้เคำรพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
- งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- งำนระดับชั้นฝ่ำยวิชำกำร 
- กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์/ กลุ่มสำระ

สังคม ฯ  
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
- งำนอำคำรสถำนท่ี 

  1.5.2 พัฒนำวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงกำรเคำรพ
และใส่ใจต่อชุมชนของชีวิตและกำรใช้ทรัพยำกร
ของโลกอย่ำงยั่งยืน 

1.5.3 ปลูกฝังกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ี
ยั่งยืนอย่ำงเป็นระบบ 
 

ฝ่ำยวิชำกำร  
- งำนหลักสูตร 
- กลุ่มสำระ วิทยำศำสตร์  
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
งำนอำคำรสถำนท่ี 

1.5.4 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
งำนบริหำรฝ่ำย 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
  1.5.5 พัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

- งำนอำคำรสถำนท่ี 
- งำนอนำมัย 
- งำนโภชนำกำร 

  1.5.6 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำย
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
- งำนอำคำรสถำนท่ี 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ. 2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงำนรับผดิชอบ   งำนอภิบำล งำนระเบยีบวินัย งำนระดับชั้น  
ผู้จัดท ำรำยงำน  1. มิสสจุินดำ  เหมือนแท้  2.  มำสเตอรส์ุรชัย  ค ำบุญลือ  3.  มิสสมศรี  วสิษฐวุฒิ   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต(ตามคุณค่าพระวรสาร) มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม 

มาตรการ การด าเนินงาน 
1.1.1 ส่งเสริมใหผู้้เรยีนได้แสวงหำ
ควำมจริงและด ำเนินชีวิตตำมที่
ค้นพบ จำกประสบกำรณ์/กิจกรรม
ฝ่ำยจิต/ศำสนำ วัฒนธรรมของ
สถำนศึกษำ อำทิ ควำมไว้วำงใจ 
ควำมยุติธรรม ควำมสัมพันธ์ กำรมี
ส่วนร่วม มีน้ ำใจ และกำรให้อภัย 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีนจัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ  
2. งำนอภิบำลด ำเนินโครงกำรต้นกลำ้คุณธรรม  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรม

คุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมปันน้ ำใจสร้ำงรอยยิ้ม  กิจกรรมเยีย่มเดก็รอโอกำส  
กิจกรรมมอบน้ ำใจไออุ่นสูภ้ัยหนำว กิจกรรมสัมผสัชีวิต 

3. งำนระเบียบวินัยจัดกิจกรรมธนำคำรควำมดี   กิจกรรมคนดีอัสสัมชญั  
4. งำนระดับชั้นด ำเนินโครงกำร ACL  รักษ์โลก  รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม   

 
ผู้เรยีนร้อยละ 91.44 ได้แสวงหำควำมจริงและด ำเนินชีวิตตำมที่ค้นพบ 

1.1.2  จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมี
ประสบกำรณ์และยอมรับสภำพ
ใหม่ๆ ของชุมชนทำงกำรศึกษำใน
เรื่องควำมยำกจน  ควำมยุติธรรม  
กำรไมล่ะเมิดสิทธิต่ำง ๆ 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนอภิบำลด ำเนินโครงกำรต้นกลำ้คุณธรรม  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมปันน้ ำใจสร้ำงรอยยิ้ม  กิจกรรมเยีย่มเดก็รอ
โอกำส  กิจกรรมมอบน้ ำใจไออุ่นสูภ้ัยหนำว กิจกรรมสัมผสัชีวิต 

2. กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ  จัดกิจกรรมอบรมสิทธิมนุษยชน กจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทักษะชีวิต   

 
ผู้เรยีนร้อยละ  89.91  เข้ำร่วมกิจกรรมกำรมีประสบกำรณ์และยอมรับสภำพใหม่ๆ ของ
ชุมชนทำงกำรศึกษำ 

1.1.3 ให้ผู้เรียนมสี่วนในกำร
ช่วยเหลือสังคม 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท   กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้ำนยำเสพตดิ 

2. งำนอภิบำลด ำเนินโครงกำรต้นกลำ้คุณธรรม  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมปันน้ ำใจสร้ำงรอยยิ้ม  กิจกรรมเยีย่มเดก็รอ
โอกำส  กิจกรรมมอบน้ ำใจไออุ่นสูภ้ัยหนำว กิจกรรมสัมผสัชีวิต 

 
ผู้เรยีนร้อยละ 87.79  มีส่วนในกำรช่วยเหลือสังคม 

สรุปผล เฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 89.71  ระดับ 4  = ดีมำก 
 หมายเหต:ุ  ระดบัคณุภาพ  

5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89   
3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59 
1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560-2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงำนรับผดิชอบ  งำนทรัพยำกรมนุษย์  งำนนิเทศและวจิัยในช้ันเรียน 
ผู้จัดท ำรำยงำน 1.มิสเกสร  สีนวล    2.มิสศิรินธร  มำชัยวงศ์    3. มิสนิฤมล  ขัดธิพงษ์    4.มิสณฐอร  หำญธนบูรณ์   
                   5.มิสกัลยำลักษณ ์ สุผำครอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เข้าใจ และปฏิบัติตามค่านิยม ในแนวมงฟอร์ต 

มำตรกำร กำรด ำเนินงำน 
1.2.2 พัฒนำบุคลำกรใหม้ีทัศนคติ
กำรร่วมมือ ร่วมงำน และเอื้ออำทร
ต่อทุกคน 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนอภิบำลจัด กิจกรรมสัมผัสชีวิตจิตสำธำรณะ   
2. งำนบริหำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียนจัดกิจกรรมท ำบุญใส่บำตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วัน

เด็กและวันครู  ร่วมงำนแห่เทียนเข้ำพรรษำ ส ำหรับครูที่นับถือศำสนำคริสต์ เข้ำ
ร่วมพิธีบูชำมิสซำทุกวันศุกร์ต้นเดือน และไปเข้ำเงียบ 

3. ส ำนักผู้อ ำนวยกำรจัดประชุมครใูนทุกเดือน เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคลำกร
ในควำมร่วมมือทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดด้วยควำมเต็มใจ เสียสละ เน้นควำม
สำมัคคีในหมู่คณะ และร่วมกันปกป้องรักษำช่ือเสียงของโรงเรียนโดยกำร
แสดงออกในกำรตั้งใจท ำงำนเพื่อตอบแทนโรงเรียน 

 
 บุคลำกรร้อยละ  97.01  มีทัศนคติกำรร่วมมือ ร่วมงำน และเอื้ออำทรต่อทุกคนระดับดี
ขึ้นไป 

1.2.3 พัฒนำครู ผู้บริหำรทุกระดบั
ให้เป็น   ผู้ช้ีแนะและผู้น ำ ให้ควำม
สนใจส่วนตัวในกำรพัฒนำเชำว์
ปัญญำ อำรมณ์ ศลีธรรม กำรเห็น
คุณค่ำในตนเองและควำมรับผิดชอบ
ของผู้เรียน 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนทรัพยำกรมนุษย์ร่วมกับงำนแนะแนว   สร้ำงควำมเข้ำใจวิธีกำรให้ค ำแนะน ำ
แก่ผู้เรียน มีกำรแก้ไขปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนรู้ พฤติกรรม ติดต่อประสำนงำนกับ
ผู้ปกครองอยู่เสมอ และรู้กระบวนกำรที่จะช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ ทั้ง
กำรประสำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภำยในโรงเรียนและหน่วยงำนภำยนอก 

2.  ครูประจ ำช้ัน ครูประจ ำวิชำ  สังเกตนักเรียนในห้องที่สอน ถ้ำมีควำมคิดเห็น
ตรงกันว่ำนักเรียนเริ่มมีปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ ก็จะมีกำรประชุมปรึกษำหำแนวทำง
ช่วยเหลือ ถ้ำเป็นปัญหำที่เล็กน้อย/ไม่รุนแรง  ครูจะช่วยกันแก้ไข ถ้ำเป็นปัญหำ
พฤติกรรมที่รุนแรง ก้ำวร้ำว หรืออื่น ๆ จะแจ้งหัวหน้ำสำยช้ัน    หัวหน้ำฝ่ำย
กิจกำรนักเรียนตำมล ำดับ   และส่งเรื่องให้ผู้ปกครองรับทรำบ  ซึ่งต้องผ่ำนกำร
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เพื่อจะเรียกนักเรียนมำสอบถำมพูดคุย  เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหำให้ดีขึ้น รวมทั้งแนะน ำส่งพบคุณหมอในกำรแก้ไขปัญหำ พฤติกรรม 
อำรมณ์ให้นักเรียนได้รับกำรรักษำ ปรับแก้ไขพฤติกรรมได้อย่ำงถูกต้อง 

 
ครูและผู้ร่วมบริหำรร้อยละ  95.25  เป็นผู้ช้ีแนะและผู้น ำฯ ระดับดขีึ้นไป 
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มำตรกำร กำรด ำเนินงำน 
1.2.4 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอนแบบมสี่วนร่วม 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน  งำนนิเทศและวิจัยในช้ันเรียน
ส่งเสริมให้ครูวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และน ำข้อมูลไปวำงแผนในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละวิชำ พร้อมทั้งมีข้อมูลไปบันทึกไว้ในแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

2. งำนนิเทศและวิจัยในช้ันเรียนก ำกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ของครูในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
แบบมีส่วนร่วม โดยในแบบประเมินกำรนิเทศได้ระบุเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนมีกำรตั้งค ำถำมที่กระตุ้นผู้เรียนโดยใช้กระบวนกำรคิด
และร่วมแสดงควำมคิดเห็น และใช้วิธีกำรสอนหรือเทคนิคกำรสอนส่งเสริม
พัฒนำกำรของผู้ เรี ยนตำมควำมสำมำรถได้อย่ำงหลำกหลำยและมี
ประสิทธิภำพ 

 
ครูร้อยละ 93.58  จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบมีส่วนร่วมระดบัดีขึ้นไป 

สรุปผล 
 

 

เฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 95.28 ระดับ  ดีเยี่ยม 
 

 หมายเหต:ุ  ระดบัคณุภาพ  

5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89   
3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59 
1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำร้อยละ  
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน อัสสัมชัญล าปาง        พ.ศ.2560 - 2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงำนรับผดิชอบ  งำนรับนักเรียน  งำนแนะแนว 
ผู้จัดท ำรำยงำน 1.  มิสดำรณี   ศรีสุข  2.  มิสธัญวรัตน์  ชมชื่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษยส์ิทธิมนุษยชน สิทธเิด็กความยุติธรรมและสันต ิ

มาตรการ การด าเนินงาน 
1.3.1 รับผูเ้รียนที่มำจำกสังคมที่ดอ้ย
โอกำส ทำงร่ำงกำย สังคม และ
เศรษฐกิจจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คน 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนรับนักเรียนด ำเนินกำรเปิดรับสมัคร สัมภำษณ์ สอบข้อเขียน  ตรวจสำร
เสพติด ประกำศผล ไม่พบนักเรียนท่ีที่มำจำกสังคมที่ด้อยโอกำส ทำงร่ำงกำย 
สังคม และเศรษฐกิจ 

2. งำนแนะแนวส ำรวจผู้เรียนท่ีมำจำกสังคมที่ด้อยโอกำส ทำงร่ำงกำย สังคม 
และเศรษฐกิจ  พบว่ำมีผู้เรียนจ ำนวน  1  คนท่ีมำขอรับทุนซึ่งมีปัญหำทำง
เศรษฐกิจ 

 
โรงเรียนรับผู้เรยีนที่มำจำกสังคมทีด่้อยโอกำสจ ำนวน   1   คน 
ผลกำรด ำเนินกำร  น้อยกว่ำ 10 คน  10 คนขึ้นไป 

1.3.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ให้กับผู้เรยีนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำ  
พลศึกษำ จัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกฬีำ ได้แก่  
บำสเกตบอล  ยูโด  ฟุตบอล 

2. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ิลปะ จัด
กำรศึกษำให้กับผูเ้รียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนดนตรี ศลิปะ ได้แก่  กำร
เต้น  วำดภำพ  ดนตร ี ร้องเพลง 

 

ผลกำรด ำเนินกำร  ไม่ไดด้ ำเนนิกำร/น้อย  ด ำเนินกำรอย่ำงมคีุณภำพ 
1.3.4 มีโครงกำรช่วยเหลือชุมชน
ด้ำนควำมยตุิธรรมและสันต ิ

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนอภิบำลด ำเนินโครงกำรต้นกลำ้คุณธรรม  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมปันน้ ำใจสร้ำงรอยยิ้ม  กิจกรรมเยีย่มเดก็รอโอกำส  
กิจกรรมมอบน้ ำใจไออุ่นสูภ้ัยหนำว กิจกรรมสัมผสัชีวิต 

2. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท   กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำน
ยำเสพตดิ 

 
 
 
ผลกำรด ำเนินกำร  ไม่ไดด้ ำเนนิกำร/น้อย  ด ำเนินกำรอย่ำงมคีุณภำพ 
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มาตรการ การด าเนินงาน 
1.3.5 มีกระบวนกำรพัฒนำผูเ้รียน
ทักษะทำงสมองซีกขวำ ในกำร
พัฒนำจินตนำกำร อำรมณ์ และมติิ
ในกำรสร้ำงสรรค์ของตนต่อชีวิต 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 
 

1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำ  
พลศึกษำ จัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกฬีำ ได้แก่  
บำสเกตบอล  ยูโด  ฟุตบอล 

2. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ิลปะ จัด
กำรศึกษำให้กับผูเ้รียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนดนตรี ศลิปะ ได้แก่  กำร
เต้น  วำดภำพ  ดนตร ี ร้องเพลง 

 
 

ผลกำรด ำเนินกำร  ไม่ไดด้ ำเนนิกำร/น้อย  ด ำเนินกำรอย่ำงมคีุณภำพ 
1.3.6 เปิดโอกำสให้ผูเ้รียนได้ท ำงำน
ร่วมกันโดยผ่ำนกำรท ำโครงงำนหรือ
โครงกำรต่ำงๆ 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน 

2. งำนกีฬำจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกฬีำ –กรีฑำสเีข็มแดงเกมส์   
3. งำนชุมนุมจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดแสดงผลงำนกิจกรรมชุมนมุ

ต่ำง ๆ   
4. งำนลูกเสือ-เนตรนำรี จัดกิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี  
5. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีนจัดกิจกรรมค่ำยผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

6. ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีนจัดกิจกรรม Blue & White Night “ ๖๐ ปี รำตรี       
น้ ำเงิน – ขำว กิจกรรมวันส ำคัญตำ่ง ๆ 

 
ผลกำรด ำเนินกำร  ไม่ไดด้ ำเนนิกำร/น้อย  ด ำเนินกำรอย่ำงมคีุณภำพ 

 
1.3.7 พัฒนำทักษะเชิงวิเครำะห์ของ
ผู้เรยีน ต่อสื่อสำรมวลชน เครือข่ำย
ทำงสังคมทำงเทคโนโลย ี

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยีจดักิจกรรมคำ่ยโอลิมปิกวิชำกำรสำขำคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมคำ่ย  Robot 

 

ผลกำรด ำเนินกำร  ไม่ไดด้ ำเนนิกำร/น้อย ด ำเนินกำรอยำ่งมคีุณภำพ 

1.3.8 สร้ำงสภำพแวดล้อมทำง
กำรศึกษำและโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้
ผู้เรยีนสำมำรถจดักำรกับ
ควำมเครยีดและวิกฤตสิ่วนตัวด้วย
ควำมอดทน 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนสำยช้ันด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพจติ 

2. งำนแนะแนวจัดกิจกรรมบริกำรใหค้ ำปรึกษำ 

3. ครูประจ ำช้ัน  ครูผูส้อน สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับผู้เรียนในกำรเข้ำมำปรึกษำ
ด้ำนกำรเรียน  หรือดำ้นพฤติกรรม 

 
 

ผลกำรด ำเนินกำร  ไม่ไดด้ ำเนนิกำร/น้อย  ด ำเนินกำรอย่ำงมคีุณภำพ 
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มาตรการ การด าเนินงาน 
1.3.11 จัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ควำม
ยุติธรรม และสันต ิ
 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
สังคมศึกษำ  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสัปดำหส์ิทธิมนุษยชน  กิจกรรมกำรให้
ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชน  กิจกรรมประกวดสิทธิมนุษยชนผำ่นงำนศลิปะ  
กิจกรรมแข่งขันตอบค ำถำมแฟนพันธุ์แท้สิทธิมนุษยชน   กิจกรรมกลำ่วสุนทร
พจน์สิทธิมนุษยชน  กิจกรรมแข่งขันแต่งเพลงสิทธิมนุษยชน  กิจกรรมแข่งขัน
เรียงควำมสิทธิมนุษยชน  กิจกรรมแสดงละครสิทธิมนุษยชน  และกิจกรรม
สร้ำงหน่วยกำรเรยีนรูส้ิทธิมนุษยชน 

2. งำนอภิบำลด ำเนินโครงกำร  ACL  พิทักษ์คุณธรรมและสันต ิ
 

ผลกำรด ำเนินกำร  ไม่ไดด้ ำเนนิกำร/น้อย  ด ำเนินกำรอย่ำงมคีุณภำพ 

สรุปผล  

ได้ด ำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพจ ำนวน  6  ข้อ จำก 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ  75.00  
(ระดับดมีำก) 

 หมายเหต:ุ  ระดบัคณุภาพ  
5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89   
3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59 
1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำร้อยละ50 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนบริหำรฝ่ำยวิชำกำร  งำนบริหำรฝ่ำยส ำนักผู้อ ำนวยกำร  งำนบริหำรฝำ่ยกิจกำรนักเรยีน  งำนบริหำรฝ่ำย  
                            บริหำรทั่วไป งำนบริหำรฝ่ำยปฐมวัย 
ผู้จัดท ารายงาน  หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างผู้ร่วมงานและเสริมพลังเครือข่ายเพ่ือจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
          ให้ใช้เครื่องหมำย  หน้ำรำยกำรประเมินท่ีพิจำรณำว่ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีคณุภำพ 

มำตรกำร กำรด ำเนินงำน ผลประเมิน 
1.4.1 สร้ำงเครือข่ำยในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ต 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนทรัพยำกรมนุษย์ลงนำมท ำสัญญำกับ Yuxi Normal 
University และ Chongqing Shanhu Experimental  
Primary  School พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตใน
มิติที่  6  ผู้ร่วมงำนและกำรมีเครือข่ำย แนะน ำชุมชน
กำรศึกษำท่ีกว้ำงขวำงขึ้นไป 

2. ฝ่ ำยวิชำกำรส่ งบุคลำกรเข้ ำ ร่ วมประชุมสัมมน ำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คำเบรียลแห่งประเทศไทยพัฒนำกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ตในมิติที่ 8  แสวงหำควำมเป็นเลิศ  โดยนักเรียน  
ครู และคนอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรศึกษำมี
วัฒนธรรมควำมร่วมมือและกำรท ำงำนในระดับสูง 

3. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง
ให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ กับครู พัฒนำกำรศึกษำในแนวมง
ฟอร์ตในมิติที่ 8  แสวงหำควำมเป็นเลิศ  โดยครูเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และควำมก้ำวหน้ำทำงวิธีสอนเพื่อ
กระบวนกำรสอนอย่ำงเต็มที่ 

4. สมำคมสถำนศึกษำเอกชนจังหวัดล ำปำงแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  พัฒนำกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที ่ 2  กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ  
โดยปลูกฝังทัศนคติต่ำง ๆ ของกำรร่วมมือ  ร่วมงำนและ
เอื้ออำทรต่อทุกคนในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ 

5. มหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำงอนุเครำะห์สถำนที่และ
บุคลำกร แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  
พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที่  4  นวัตกรรม
ใหม่และควำมคิดริเริ่ม  โดยจัดโครงกำรและวิธีกำรที่
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัว
นักเรียนและปลูกฝังทัศนคติในด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง 

6. วิทยำลัยเทคนิคล ำปำงอนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  พัฒนำ
กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที่  4  นวัตกรรมใหม่
และควำมคิดริเริ่ม  โดยจัดโครงกำรและวิธีกำรที่กระตุ้น
ควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัวนักเรียน

 
ด ำเนินกำรได ้
จ ำนวน 7 ข้อ จำก 7 ข้อ คิด
เป็นร้อยละ  100  
(ระดับดเียี่ยม) 
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มำตรกำร กำรด ำเนินงำน ผลประเมิน 
และปลูกฝังทัศนคติในด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

7. ศูนย์ กำรศึ กษำพิ เศษจั งหวัดล ำปำง แลกเปลี่ ยน
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  พัฒนำกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที ่ 2  กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ  
โดยปลูกฝังทัศนคติต่ำง ๆ ของกำรร่วมมือ  ร่วมงำนและ
เอื้ออำทรต่อทุกคนในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ 

8. ชุมชนท่ำมะโอ จังหวัดล ำปำงร่วมกับงำนแหล่งเรียนรู้ 
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร พัฒนำกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที่  7  เคำรพต่อชุมชนของชีวิต  โดย
ปลูกฝังบรรดำนักเรียนให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต 

9. ชุมชนกู่เกิ้ง จังหวัดล ำปำงร่วมกับงำนอภิบำลพัฒนำ
กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที่  7  เคำรพต่อชุมชน
ของชีวิต  โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียนให้เคำรพและใส่ใจ
ชุมชนของชีวิต 

10. มณฑลทหำรบกท่ี  32  ค่ำยสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดล ำปำง
อนุเครำะห์สถำนที่และบุคลำกร พัฒนำกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที ่ 2  กำรจัดกำรศึกษำเชิงอ้ำแขนรับ  
โดยจัดกำรศึกษำด้ำนเทคนิคเพื่อพัฒนำทักษะและ
ควำมรู้ซึ่งจะเพิ่มโอกำสแก่เยำวชน 

11. บ้ำนสำมขำ อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำงอนุเครำะห์
สถำนท่ีและบุคลำกร แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ  พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที่  
4  นวัตกรรมใหม่และควำมคิดริเริ่ม  โดยจัดโครงกำร
และวิธีกำรที่กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์
ปัญญำในตัวนักเรียนและปลูกฝังทัศนคติในด้ำนกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

12. ชุมชนวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดล ำปำงพัฒนำกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที่  7  เคำรพต่อชุมชนของชีวิต  โดย
ปลูกฝังบรรดำนักเรียนให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต 

13. ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย จังหวัดล ำปำงพัฒนำกำรศึกษำใน
แนวมงฟอร์ตในมิติที่  7  เคำรพต่อชุมชนของชีวิต  โดย
ปลูกฝังบรรดำนักเรียนให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต 

14. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรเรียนรู้เกำะคำ จังหวัดล ำปำง
พัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที่  4  นวัตกรรม
ใหม่และควำมคิดริเริ่ม  โดยจัดโครงกำรและวิธีกำรที่
กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นทำงเชำวน์ปัญญำในตัว
นักเรียนและปลูกฝังทัศนคติในด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง 

15. โรงงำนเซรำมิคพัฒนำกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ตในมิติที่  
7  เคำรพต่อชุมชนของชีวิต  โดยปลูกฝังบรรดำนักเรียน
ให้เคำรพและใส่ใจชุมชนของชีวิต 
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มำตรกำร กำรด ำเนินงำน ผลประเมิน 
 แนวทำงประเมิน 

 1. มีหน่วยงำนภำยนอกจ ำนวน  16  หน่วยงำน ในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต(ไมต่่ ำกว่ำ 3 หน่วยงำน) 
2. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำดำ้นวิสัยทัศน์ฝ่ำยจิต 
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำดำ้นเชิงอ้ำแขนรับ 
4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำดำ้นกำรรับสภำพเช่นเดียวกัน 
5. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำดำ้นนวัตกรรมใหม่ๆ และควำมคิด
ริเริม่ 
6. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำดำ้นเคำรพต่อชุมชนของชีวิต 
7. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำดำ้นแสวงหำควำมเป็นเลิศ 

 หมายเหต:ุ  ระดบัคณุภาพ  
5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89   
3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59 
1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำร้อยละ  50       
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง        พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  งำนหลักสตูรและกำรสอน  งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน  งำนระดับชั้น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
                           กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพ  งำนอำคำรสถำนท่ี    
ผู้จัดท ำรำยงำน 1. มิสกลัยำลักษณ์  สุผำครอง  2. มิสมีนำ  ชินำกร  3.  มิสศุภมำส  พินทุสืบ  4. มิสศรันยำ  วังมูล 
                    5. มิสพรรณภำ  พงษ์ไพฑูลย์  6.  มำสเตอร์นิกร  ระโพธ์ิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 
กลยุทธ์ที่ 1.5 เคารพต่อชุมชนของชีวิต 

มาตรการ การด าเนินงาน 
1.5.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีปลูกฝัง
ผู้เรียนให้เคำรพและใส่ใจต่อชุมชนของ
ชีวิต 

 ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัตอิย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท   กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้ำนยำเสพตดิ 

2. งำนระดับชั้นด ำเนินโครงกำร ACL  รักษ์โลก  รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม   
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตรจ์ัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้ด้วย

โครงงำน 
4. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้แบบบรูณำกำรโดยจดั

กิจกรรมในทุกระดับช้ัน  ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  2 กิจกรรม “เปิดต ำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
ประถมศึกษำปีที่  3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ  ศูนย์อนุรักษ์ช้ำง
ไทย 
ประถมศึกษำปีท่ี  4 กิจกรรม “บ้ังไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง”  ณ ชุมชนท่ำมะโอ 
ประถมศึกษำปีท่ี  6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่
น้อง 
ระดับมัธยมศึกษำ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “เซรำมิคล ำปำง” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ล ำปำง” 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้
อย่ำงพอเพียง ” 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท ำปุ๋ยหมัก ท ำลูกประคบ 
กำรสีข้ำวกล้อง กำรท ำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรท ำนำ ” 
 
ระดับคณุภำพ 5  (ดีเยี่ยม) 
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มาตรการ การด าเนินงาน 
1.5.2 พัฒนำวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึง
กำรเคำรพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต
และกำรใช้ทรัพยำกรของโลกอย่ำงยัง่ยืน 

 ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัตอิย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท   กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้ำนยำเสพตดิ 

2. งำนระดับชั้นด ำเนินโครงกำร ACL  รักษ์โลก  รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม   
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตรจ์ัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้ด้วย

โครงงำน 
4. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้แบบบรูณำกำรโดยจดั

กิจกรรมในทุกระดับช้ัน  ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  2 กิจกรรม “เปิดต ำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
ประถมศึกษำปีที่  3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ  ศูนย์อนุรักษ์ช้ำง
ไทย 
ประถมศึกษำปีท่ี  4 กิจกรรม “บ้ังไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง”  ณ ชุมชนท่ำมะโอ 
ประถมศึกษำปีท่ี  6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่
น้อง 
ระดับมัธยมศึกษำ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “เซรำมิคล ำปำง” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ล ำปำง” 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้
อย่ำงพอเพียง ” 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท ำปุ๋ยหมัก ท ำลูกประคบ 
กำรสีข้ำวกล้อง กำรท ำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรท ำนำ ” 
 
ระดับคณุภำพ 5  (ดีเยี่ยม) 

1.5.3 ปลูกฝังกำรเรยีนรู้เกีย่วกับ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอยำ่งเป็นระบบ 
    1) ทบทวน ปรับปรุง หรือออกแบบ
หลักสตูรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณำกำรให้
ครอบคลมุกำรพัฒนำผูเ้รียนใหม้ี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ ค่ำนยิม 
จิตส ำนึกและพฤติกรรมในกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กำรปล่อยของเสียมำท ำลำย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีควำมตระหนกัรู้
ถึงปัญหำและกำรแก้ปัญหำวิกฤต
สิ่งแวดล้อม 
     2) พัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้มี

 
 
1)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนหลักสูตรและกำรสอนได้ระบไุว้ในหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีสอดคลอ้งกับ
หลักสตูรแกนกลำง พ.ศ.2551  โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรใหค้วำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ ค่ำนิยม จิตส ำนึกและ
พฤติกรรมในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจัดกิจกรรม
กำรเรยีนกำรสอนตำมสำระกำรเรยีนรู้เท่ำน้ัน 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน 
 
 
2)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
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ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรออกแบบ
หลักสูตรและจัดกำรเรียนรู้เชิงบูรณำ
กำร เพื่อน ำสู่กำรปลูกฝังกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
     3) จัดท ำแผนงำน โครงกำรและ
กิจกรรมให้ครอบคลมุกำรปลูกฝังกำร
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรใช้
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่มนุษยส์ร้ำง
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั้งที่บ้ำนและโรงเรียน 
     4) จัดท ำแผนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่
มีชีวิต พัฒนำแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ 
พัฒนำสื่อกำรเรียนรูด้้ำนสิ่งแวดลอ้ม
และสร้ำงบรรยำกำศของโรงเรียนให้
เป็นแหล่งเรียนรูด้้ำนสิ่งแวดล้อมโดย
เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองและผู้เรยีนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมเสนอแนะในกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้หรือพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ 
    5) ปรับกำรเรยีนเปลี่ยนกำรสอน
โดยเน้นกำรเรียนรูม้ำกกว่ำกำรสอน 
น ำศีลธรรมและหลักธรรมทำงศำสนำ
มำพัฒนำภำยในจิตใจผู้เรียนเพื่อลด
ควำมต้องกำรในกำรบริโภคที่เกิน
ควำมจ ำเป็นและไม่เบยีดเบยีนควำม
สมดลุของระบบนิเวศ  
    6) จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้ไฟฟ้ำและ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้กระดำษและ
ผลิตภณัฑ์ กำรใช้สำรเคมี กำรปลอ่ย
น้ ำท้ิง กำรทิ้งขยะ และกำรปล่อย
มลพิษอย่ำงถูกวิธี ควำมตระหนักรูถ้ึง
ปัญหำและกำรแก้ปญัหำวิกฤต
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและโลก เพือ่
พัฒนำผู้เรียนตั้งแต่เยำว์วัยให้เข้ำใจ มี
ทัศนคติ  มีค่ำนิยม มจีิตส ำนึกและ
พฤติกรรมทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    7) น ำระบบสื่อสำรและเทคโนโลยี
มำช่วยผลติสื่อกำรเรยีนรู้เกีย่วกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ชุดกำรเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม เกมสิ่งแวดล้อม เพลงเพื่อ
รณรงค์สิ่งแวดล้อม e-Learning 

ด ำเนินกำรดังนี ้
        ครูในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วทิยำศำสตร์ประชุมกลุม่ย่อยเพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ปลูกฝังกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้เรยีนตำมสำระกำรเรียนรู้เท่ำน้ัน 
 
3)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนระดับชั้นด ำเนินโครงกำร ACL  รักษ์โลก  รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม   
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตรจ์ัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้ด้วย

โครงงำน 
4)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
      งำนอำคำรสถำนท่ีด ำเนินกำรสร้ำงบรรยำกำศของโรงเรียนใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้
ด้ำนสิ่งแวดล้อม  ในบำงเรื่อง  เช่น ระบบนิเวศบริเวณคูน้ ำ  ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย   
 
 
 
 
5)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
      ครูผู้สอนมีกำรสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับควำมต้องกำรในกำร
บริโภคทีเ่กินควำมจ ำเป็น 
 
 
 
6)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนระดับชั้นด ำเนินโครงกำร ACL  รักษ์โลก  รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม   
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตรจ์ัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้ด้วย

โครงงำน 
3. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้แบบบรูณำกำรโดยจดั

กิจกรรมในทุกระดับช้ัน  ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  2 กิจกรรม “เปิดต ำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
ประถมศึกษำปีที่  3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ  ศูนย์อนุรักษ์ช้ำง
ไทย 
ประถมศึกษำปีท่ี  4 กิจกรรม “บ้ังไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง”  ณ ชุมชนท่ำมะโอ 
ประถมศึกษำปีท่ี  6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่
น้อง 
ระดับมัธยมศึกษำ 



~ 65 ~ 
 

มาตรการ การด าเนินงาน 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
    8) ปรับกำรวัดและประเมินผลลัพธ์
กำรเรยีนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยใช้
เครื่องมือวัดที่หลำกหลำย โดยเนน้ท่ี
กำรวัดทัศนคติ ค่ำนยิม จิตส ำนึกและ
พฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เรยีน 
 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “เซรำมิคล ำปำง” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ล ำปำง” 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้
อย่ำงพอเพียง ” 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท ำปุ๋ยหมัก ท ำลูกประคบ 
กำรสีข้ำวกล้อง กำรท ำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรท ำนำ ” 
 
7)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
        ครูในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วทิยำศำสตร์ได้น ำระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีมำ
ช่วยผลิตสื่อกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น วีดีทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เกม
สิ่งแวดล้อม และ e-Learning เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 
8)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
       ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  ได้ก ำหนดกำรวัดและประเมินผลลัพธ์
กำรเรยีนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือวัดที่หลำกหลำย เช่น  แบบประเมินกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม  แบบสอบถำมควำมคิดเห็น  แบบประเมินกระบวนกำรท ำงำนโดย
เน้นที่กำรวัดทัศนคติ คำ่นิยม จิตส ำนึกและพฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เรยีน 
 
ปฏิบัติได้อย่ำงมีคณุภำพจ ำนวน  4  จำก 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ  50.00 
ระดับคณุภำพ  2 (พอใช้) 

1.5.4 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
   1) ออกแบบแผนผังของโรงเรียน
โดยค ำนึงถึงกำรอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
และจัดบรรยำกำศของโรงเรียนใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
   2) ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำร
กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 
   3) จัดท ำโครงกำรเกี่ยวกับกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงกำรลด
กำรใช้พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรจดักำรและลดปริมำณขยะใน
โรงเรียน โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
บ ำบัดและฟื้นฟูคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรเยำวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม โครงกำรปลูกป่ำ โครงกำร
ใช้คำร์บอนต่ ำฯลฯ 

 
1)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
           งำนอำคำรสถำนท่ีด ำเนนิกำรปรับปรุงอำคำรเรียนโดยค ำนึงถึงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในดำ้นกำรประหยดัพลังงำนไฟฟ้ำและจัดบรรยำกำศของโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม  เช่น ระบบนิเวศบริเวณคูน้ ำ  ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  กำร
คัดแยกขยะ  กำรก ำจัดแหล่งน้ ำท่ีเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุง 
 
2)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยบรหิำรทั่วไปไดจ้ัดประชุมนักกำรภำคเรียนละ  2  ครั้งโดยมีกำรสรำ้ง
ควำมตระหนักในเรื่องกำรประหยดัน้ ำ- ไฟ   ดูแลสภำพแวดล้อมให้
สะอำดสวยงำม กำรคัดแยกขยะ กำรก ำจัดแหล่งน้ ำท่ีเป็นแหล่งเพำะพันธุ ์

2. ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีนมอบหมำยให้งำนระดับชั้นรณรงค์ให้ผู้เรียนเข้ำรว่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
3)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
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   4) เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ใช้น้ ำ 
เพื่อให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประหยดัไฟฟ้ำ และประหยัดน้ ำ 
   5) ลดวงจรกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดลอ้ม 
และลดกำรปล่อยของเสยีมำท ำลำย
สิ่งแวดล้อมโดยใช้มำตรกำร 
3R(Reduce Reuse Recycle) เช่น 
ลดกำรใช้กระดำษ ลดกำรจดัซื้อ
ผลิตภณัฑ์ที่มีบรรจุภณัฑ์พลำสติกและ
วัสดุย่อยสลำยยำก ลดกำรใช้โฟม 
ประหยดัไฟฟ้ำ ประหยัดน้ ำกำรน ำ
วัสดุและบรรจุภณัฑ์กลับมำใช้ซ้ ำ กำร
รีไซเคิล ฯลฯ 
   6) ส่งเสรมิกำรใช้พลังงำนทดแทน 
พลังงำนหมุนเวียนหรือพลังงำน
ทำงเลือก 
   7) จัดกำรมลพิษภำยในโรงเรยีนโดย
เน้นกำรป้องกันควบคู่กับกำรแก้ปญัหำ 
8) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิ่งแวดล้อม
จำกหน่วยงำยภำยนอกมำนิเทศงำน
ประเมินกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 
  9) ก ำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์กำรพิจำรณำดำ้นสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน 
 

ด ำเนินกำรดังนี ้
 

1. งำนระดับชั้นด ำเนินโครงกำร ACL  รักษ์โลก  รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม   
2. ฝ่ำยบรหิำรทั่วไปด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  ซึง่

ประกอบด้วยกิจกรรมคลองสวยน้ ำใส  กิจกรรมบ ำบัดน้ ำเสีย  กิจกรรม
ปรับภูมิทัศนภ์ำยในโนโรงเรยีน กิจกรรม  3 R  
 

4)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
       งำนอำคำรสถำนท่ีปรับปรุงเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว   ดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
และอุปกรณ์ใช้น้ ำ เพื่อให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัดไฟฟ้ำ และ
ประหยดัน้ ำ 
 
5)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนโภชนำกำรลดกำรจัดซื้อผลิตภณัฑ์ที่มีบรรจภุัณฑ์พลำสติกและงดใช้
กล่องโฟมในกำรบรรจุอำหำร 

2. งำนอำคำรสถำนท่ีจัดระบบบ ำบัดน้ ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะ 

3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีด ำเนินโครงกำร  
Happy  Family Farm  ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรูปแบบ
เกษตรอินทรีย์  กิจกรรมผลติปุ๋ยหมัก  กิจกรรมเพำะเลี้ยงหัวเชื้อจุลนิทรีย์
(EM) 

 
6)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
        ครูในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วทิยำศำสตร์ให้ควำมรู้กับผูเ้รียนที่ก ำหนดในสำระ
กำรเรยีนรู้วิทยำศำสตร์ในหลักสูตรสถำนศึกษำเกีย่วกับกำรใช้พลังงำนทดแทน 
พลังงำนหมุนเวียนหรือพลังงำนทำงเลือก 
   
7)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนสวัสดภิำพและควำมปลอดภยัจัดระบบกำรจรำจรเพื่อลดมลพิษทำง
เสียงและอำกำศภำยในโรงเรียน 

2. งำนอำคำรสถำนท่ีปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ดูแลรักษำต้นไม้ให้
สวยงำมรม่รื่น  ดูแลคัดแยกขยะพร้อมจ ำกัดขยะเพื่อลดมลภำวะทำงกลิ่น 

 
8)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
         งำนอำคำรสถำนท่ีได้เชิญผูเ้ชี่ยวชำญจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำคมำให้ควำมรู้
กับนักกำรเกี่ยวกับกำรดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้ำ   กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด 
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9)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
          งำนอำคำรสถำนท่ี  ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรยีน    
มำตรฐำนที่  11  สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนพัฒนำเต็มศักยภำพ  
ตัวบ่งช้ีที่  11.1  ห้องเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรยีนมัน่คง สะอำดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพแวดล้อมรม่รื่นและมีแหล่ง
เรียนรูส้ ำหรับผูเ้รียน  เท่ำนั้น ไม่ได้ก ำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำร
พิจำรณำด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโดยเฉพำะ 
 
ปฏิบัติได้อย่ำงมีคณุภำพจ ำนวน  6 จำก 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 66.66 
ระดับคณุภำพ  3 (ดี) 

1.5.5 พัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
   1) จัดท ำแผนงำน โครงกำรและ
กิจกรรมให้ครอบคลมุกำรบริหำร
จัดกำรอำคำรเรียน อำคำรประกอบ 
โรงอำหำร สนำม บรเิวณรอบโรงเรียน 
และบ่อบ ำบัดน้ ำเสยีให้มีมำตรฐำน 
โดยใช้พระรำชบัญญตัิส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม และ
มำตรฐำนสำกลด้ำนสิ่งแวดล้อมมำ
เป็นกรอบในกำรจดัท ำแผน 
   2) ออกแบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ภำยในโรงเรียนโดยเชิญผู้เชี่ยวชำญ
หรือวิศวกรเฉพำะทำงมำร่วมศึกษำ 
วิเครำะห์ จดัระบบและเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้
เครื่องปรับอำกำศ ลิฟต์ กำรจดักำร
ขยะ บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย ฯลฯ 
   3) ทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิภำพของมำตรกำร ระเบยีบ
หรือแนวปฏิบัติในกำรเลือกซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
   4) เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บ ำรุงรักษำอำคำรสถำนท่ีและพื้นที่สี
เขียวให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม 
ปลอดภัย และเอื้อต่อกำรเรียนรู้ให้
มำกขึ้น 
   5) เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บ ำรุงรักษำอำคำรสถำนท่ีและพื้นที่สี
เขียว โดยรักษำควำมสมดลุของระบบ

 
1)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยบรหิำรทั่วไปด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  ซึง่
ประกอบด้วยกิจกรรมคลองสวยน้ ำใส  กิจกรรมบ ำบัดน้ ำเสีย  กิจกรรม
ปรับภูมิทัศนภ์ำยในโนโรงเรยีน กิจกรรม  3 R 

2. งำนระดับชั้นด ำเนินโครงกำร ACL  รักษ์โลก  รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วยกิจกรรมประหยัดน้ ำ ประหยัดไฟ  กิจกรรมตำวิเศษ  
กิจกรรมธนำคำรขยะ   

 
2)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนอำคำรสถำนท่ีได้เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมำให้
ควำมรู้กับนักกำรเกี่ยวกับกำรดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้ำ   กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
ประหยดั 

2. งำนโภชนำกำรได้เชิญสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำงมำให้ควำมรู้กับกำรจัดกำร
ขยะ บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 

 
3)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
         งำนจัดซื้อ งำนพัสดุครุภณัฑ์  ร่วมกับทุกฝ่ำยประชุมปรึกษำหำรือเกี่ยวกับ
ระเบียบหรือแนวปฏิบตัิในกำรเลือกซื้อวัสดุครภุัณฑ์และผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
 
4)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
         งำนอำคำรสถำนท่ีเพิ่มประสิทธิภำพกำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนท่ีโดยมีกำร
ปรับปรุงอำคำรเรียน โรงอำหำร อำคำรประกอบกำรและพื้นท่ีสเีขียวให้สะอำด รม่
รื่น สวยงำม ปลอดภัย และเอื้อต่อกำรเรยีนรู้  
5)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
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นิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีมำตรฐำน
สูงขึ้น 
   6) เพิ่มประสิทธิภำพกำรจ ำหนำ่ย
อำหำรที่สะอำด ปลอดภัย มี
ประโยชน์ และถูกสุขอนำมยั 
   7) เพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำจัดน้ ำ
ทิ้งและกำรก ำจดัขยะภำยในโรงเรยีน 
   8) ตรวจสอบคณุภำพอำหำร
สม่ ำเสมอและพัฒนำโรงอำหำรตำม
เกณฑ์มำตรฐำนโรงอำหำร
ระดับประเทศและระดับสำกล 
   9) ตรวจสอบผลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำ 
บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย และอำคำรสถำนที่ให้
ได้มำตรฐำน 
   10) โรงเรียนให้องค์กำรที่รับรอง
มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมมำประเมิน
คุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

ด ำเนินกำรดังนี ้
        งำนอำคำรสถำนท่ีเพิ่มประสิทธิภำพกำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่และพื้นที่สี
เขียว โดยรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศบริเวณคูน้ ำภำยในโรงเรียน และจัดระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียใหม่  เพื่อกำรดูแล รักษำสิ่งแวดล้อมให้มีมำตรฐำนทีสู่งขึ้น 
 
6)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
      งำนโภชนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจ ำหน่ำยอำหำรที่สะอำด ปรุงสุกใหม่ เน้น
ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภำพ  ปลอดสำรเคมี ปลอดภัยต่อสุขภำพของครูและนักเรียน มี
ประโยชน์ต่อร่ำงกำยตำมหลักโภชนำกำร มีสำรอำหำรครบ  5  หมู่  และถูก
สุขอนำมัย 
 
7)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
      งำนอำคำรสถำนท่ีเพิ่มประสทิธิภำพกำรก ำจัดน้ ำท้ิงโดยจดัระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ใหม่ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ  และ  คัดแยกขยะ ก ำจดัขยะภำยใน
โรงเรียนซึ่งมีรถจำกเทศบำลนครล ำปำงมำเก็บทุกวัน  
 
8)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
     งำนโภชนำกำรตรวจสอบคณุภำพอำหำรจำกสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำงและ
ร่วมกับงำนอำคำรสถำนท่ีปรับปรงุพัฒนำโรงอำหำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
โรงอำหำร 
 
9)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
     งำนอำคำรสถำนที่ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบโดยนำยนพดล  ปัญญำบุตร         
(บ.1980/2552) ผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ  อำคำรและโรงอำหำรได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบอำคำรตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ. 2522  
 
10)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
    ในปีกำรศึกษำ 2560  ทำงโรงเรียนไม่ไดเ้ชิญองค์กำรที่รับรองมำตรฐำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมมำประเมิน 
 
 
ปฏิบัติได้อย่ำงมีคณุภำพจ ำนวน  9  จำก 10 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90.00 
ระดับคณุภำพ 5  ( ดีเยี่ยม) 
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มาตรการ การด าเนินงาน 
1.5.6 ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมและสร้ำง
เครือข่ำยดำ้นสิ่งแวดล้อม โดย
โรงเรียนออกไปมสี่วนร่วมกับชุมชน 
เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมสี่วน
ร่วมกับโรงเรียน และจัดท ำโครงกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรยีนกับ
ชุมชน 

 ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัตอิย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนระดับชั้นด ำเนินโครงกำร ACL  รักษ์โลก  รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่ำ 

2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตรจ์ัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้ด้วย
โครงงำน 

3. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้แบบบรูณำกำรโดยจดั
กิจกรรมในทุกระดับช้ัน  ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  2 กิจกรรม “เปิดต ำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
ประถมศึกษำปีที่  3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ  ศูนย์อนุรักษ์ช้ำง
ไทย 
ประถมศึกษำปีท่ี  4 กิจกรรม “บ้ังไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง”  ณ ชุมชนท่ำมะโอ 
ประถมศึกษำปีท่ี  6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่
น้อง 
ระดับมัธยมศึกษำ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “เซรำมิคล ำปำง” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ล ำปำง” 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้
อย่ำงพอเพียง ” 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท ำปุ๋ยหมัก ท ำลูกประคบ 
กำรสีข้ำวกล้อง กำรท ำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรท ำนำ ” 
 
ระดับคณุภำพ  5 ( ดีเยี่ยม ) 

สรุปผล 
 

ระดับคณุภำพ 1.5.1.   5 ( ดีเยีย่ม ) 
ระดับคณุภำพ 1.5.2.   5 ( ดีเยีย่ม ) 
ระดับคณุภำพ 1.5.3.   2 (พอใช้) 
ระดับคณุภำพ 1.5.4.   3 (ดี) 
ระดับคณุภำพ 1.5.5.   5 ( ดีเยีย่ม ) 
ระดับคณุภำพ 1.5.6.   5 ( ดีเยีย่ม ) 
   เฉลีย่ระดับคณุภำพ  4.16  
คิดเป็นร้อยละ( *20) 83.33  (ดีมำก) 

หมายเหต:ุ  ระดบัคณุภาพ  
5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89   
3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59 
1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำร้อยละ  50         
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แบบสรุปการรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง        พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ ให้มี
มำตรฐำนสำกล 

2.1 พัฒนำผู้เรียนให้มีมำตรฐำน 
สำกล 

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  จัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 

2.2.1 พัฒนำคุณภำพวิชำกำร ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนหลักสูตร 
- งำนบริหำรฝำยวิชำกำร 
- งำนโครงกำรพิเศษ CEP 
- กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพงำนแนะ

แนว 
- งำนนิเทศ 
- งำนวัดผลและประเมินผล 

 2.2.2 ยกระดับคุณภำพครู ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนบริหำรฝ่ำย 
- งำนหลักสูตร 
- งำนนิเทศ 
ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนทรัพย์ฯ 
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  2.2.3 พัฒนำคุณภำพกำรวิจัย ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน 

 2.3 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมให้ผู้เรียน
มีจิต 
สำธำรณะในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมในมิติต่ำงๆ 

2.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้ไปบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมในด้ำนวิชำกำร 
ช่วยเหลือสังคม กำรป้องกันจำกสิ่งเสพ
ติด ฯลฯ 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
- งำนระดับชั้น 
ฝ่ำยวิชำกำร  
- งำนแหล่งเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
 2.3.2 ปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

ฝ่ำยวิชำกำร  
- กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ ฯ 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
- งำนระดับชั้น 

 2.4 พัฒนำระบบกำรวัด
ประเมินผล และควำมโดดเด่น
เฉพำะ ของสถำนศึกษำเพื่อรองรับ
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

2.4.1 เตรียมควำมพร้อมในกำรรับ
ผู้เรียนต่ำงชำติเข้ำมำศึกษำต่อใน
โรงเรียน  
 

ฝ่ำยวิชำกำร  
- งำนบริหำรฝ่ำย 
- กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 
- งำนวัดและประเมินผล 

 2.4.2 พัฒนำโรงเรียนให้มีควำมโดดเด่น
เฉพำะ 

ฝ่ำยวิชำกำร  
- งำนบริหำรฝ่ำย 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
- งำนระดับชั้น 
ฝ่ำยธุรกำร  
- งำนประชำสัมพันธ์ 
ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 2.5 พัฒนำส่ือ/เทคโนโลยีเพื่อ
รองรับกำรเรียนรู้ยุค Digital Age 

2.5.1 พัฒนำครูผู้สอนต ำรำกลำง
ภำษำอังกฤษ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนบริหำรฝ่ำย 
ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนทรัพย์ ฯ 

  2.5.2 ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้ Application และจัดท ำ
แบบทดสอบ Online 

ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนบริหำรฝ่ำย 
ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 2.6 จัดกำรเรียนกำรสอนและ 
พัฒนำผู้เรียนตำมกำรเรียนรู้ 

แบบ BBL (Brain-based 
Learning) 

2.6.1 จัดกำรเรียนกำรสอนให้
ตอบสนองต่อควำมถนัดของผู้เรียน 

ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนหลักสูตร 
- งำนโครงกำรพิเศษ Gifted 
- งำนโครงกำรพิเศษ CEP 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน : ชุมนุม 

 2.6.2 จัดสภำพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้
พัฒนำตำมอัจฉริยภำพของตน 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
- งำนระดับชั้น 
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
- งำนอำคำรสถำนท่ี 

 2.6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนำตำมถนัดหรือสนใจ 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง        พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนบริหำรฝ่ำยวิชำกำร  งำนหลักสูตรและกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุม่สำระ  งำนวัดผลและประเมินผล 
ผู้จัดท ำรำยงำน 1.มิสกลัยำลักษณ ์ สุผำครอง 2. มิสคนึงนิจ  แก้วกติติ  3. มิสมีนำ  ชินำกร  4. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำผู้เรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

มาตรการ การด าเนินงาน 
2.1.1พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
  1) พัฒนำให้ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนผ่ำนกำรประเมิน
ระดับชำติอยู่ในระดับดีเป็นท่ียอมรับ
จำกสถำบันนำนำชำต ิ
   2) ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมคีวำมสำมำรถ 
ควำมถนัดเฉพำะทำงเป็นที่ประจักษ์ 
สำมำรถแข่งขันในระดับชำติและ
นำนำชำติ 
   3) พัฒนำผู้เรียนใหส้ำมำรถเข้ำ
ศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้นจนถึง
ระดับอุดมศึกษำท้ังในประเทศและ
ต่ำงประเทศในอัตรำสูง 
   4) พัฒนำผู้เรียนใหม้ีผลกำรเรียนท่ี
สำมำรถถ่ำยโอนกับสถำนศึกษำระดับ
ต่ำงๆ ในนำนำชำติได ้

 
 
1)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยวิชำกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสรมิควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร 
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย  คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษและ

สังคมศึกษำจัดกจิกรรมพัฒนำผลสัมฤทธ์ิ 
 

นักเรียนร้อยละ  21.81  ผ่ำนกำรประเมินระดับชำติอยู่ในระดับดี(สอบ O-net ป.6 ม.3 
ม.6/ปวช.3) 
 

2)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำ พลศึกษำ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำง  ได้แก่ ด้ำนกีฬำ   

2. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิปะ ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถ ควำมถนดัเฉพำะทำง  ได้แก่ ด้ำนดนตรี กำรวำดภำพ 

3.  งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำง  ได้แก ่ด้ำน
คอมพิวเตอร ์

นักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำงเป็นที่ประจักษ์ มีจ ำนวน 211  คน 
นักเรียนสำมำรถแข่งขันในระดับชำติและนำนำชำติ จ ำนวน  146  คน คิดเป็นร้อยละ  
69.19 
 

3)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
       ฝ่ำยวิชำกำร ร่วมกับงำนหลกัสูตรและกำรสอน กลุม่สำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
พัฒนำผู้เรียนทุกคนใหส้ำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษำทั้งใน
ประเทศและตำ่งประเทศ  
นักเรียน ม.6 /ปวช.3 ร้อยละ  100  สำมำรถศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำท้ังภำครัฐและ
เอกชน 
4)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
         งำนทะเบียนได้จัดท ำแบบแสดงผลกำรเรียน ( รบ.) เป็นภำษำอังกฤษเพื่อให้
นักเรียนน ำไปเสนอต่อสถำนบันท่ีจะศึกษำต่อ  
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มาตรการ การด าเนินงาน 
  

นักเรียนท่ีศึกษำต่อต่ำงชำติมจี ำนวน 4  คน น ำผลกำรเรียนของโรงเรียนไปถ่ำยโอน
จ ำนวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 72.59  (ผลรวมร้อยละจำกข้อย่อย 4 ข้อ หำร 4 ) 

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

 
1)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
        งำนหลักสูตรและกำรสอนรว่มกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศจดักิจกรรม 
Morning Program  กิจกรรม  English/Chinese/French On Air  ด ำเนิน โครงกำร
ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมส่งเสริมกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษภำยในโรงเรียน  กิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษ  
กิจกรรม  English Speaking Day  
 
นักเรียนร้อยละ 58.96  มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรระดับด ี
 

2)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย   ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
          งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทยด ำเนินโครงกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้กลุม่สำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทย  ซึ่งประกอบด้วยกจิกรรมพัฒนำทักษะ
ภำษำไทยและกำรประกวดเขียนเรียงควำมขั้นสูง  กิจกรรมส่งเสรมิรักกำรอ่ำน   
 
นักเรียนร้อยละ  66.33  มีทักษะกำรใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรระดับดี 
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 62.64  (ผลรวมร้อยละจำกข้อย่อย 2 ข้อ หำร 2 ) 

2.1.3 พัฒนำทักษะควำมคิด 
1) สร้ำงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดท ำโครงงำนท่ีเสนอแนวคิดเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ 
ร่วมกับผูเ้รียนนำนำชำต ิ
2) พัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถเขียน
เรียงควำมชั้นสูง 

 

1)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
   ไมม่ีกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อสำธำรณประโยชน์ร่วมกับผู้เรียนนำนำชำติ 
 
นักเรียนร้อยละ.......-...........สร้ำงกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้และจดัท ำโครงงำนท่ีเสนอ
แนวคิดเพื่อสำธำรณประโยชน์ร่วมกับผู้เรยีนนำนำชำติ (นักเรยีน ป.5 – ม.6) 
 

2)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทยด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเรยีนกำรสอนกลุ่มสำระ
กำรเรยีนรู้ภำษำไทย  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำไทยและกำร
ประกวดกำรเขียนเรียงควำมช้ันสูง   

 
นักเรียนร้อยละ 78.07 สำมำรถเขียนเรียงควำมขั้นสูง (นักเรียน ป.5 – ม.6) 
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 39.03 (ผลรวมร้อยละจำกข้อย่อย 2 ข้อ หำร 2 ) 
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มาตรการ การด าเนินงาน 
2.1.4 พัฒนำทักษะกำรสร้ำงผลงำน 
1) ผู้เรียนเลือกเรยีนและฝึกวิชำชีพ
ตำมควำมถนดัและควำมสนใจ 
2) พัฒนำผู้เรียนให้มผีลงำนกำร
ประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์และออกแบบ
ผลงำนเข้ำแข่งขันในเวทีระดับชำต ิ
และนำนำชำต ิ
3) พัฒนำผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีใน
กำรเรยีนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์งำน 
สื่อสำร น ำเสนอ เผยแพร่และ
แลกเปลีย่นผลงำนได้ในระดบั
นำนำชำติ 
 

1)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำ  พลศึกษำ  
ศิลปะ จัดรำยวิชำให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนตำมควำมถนดั  ได้แก่  ดนตรี  กีฬำ  
ศิลปะ 

2. งำนแนะแนวไดส้่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์ในโครงกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์อำชีพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3 และเขำ้รับกำรฝึก
ประสบกำรณ์ที่โรงพยำบำลศูนยม์ะเร็ง จังหวัดล ำปำง 

 
นักเรียนร้อยละ  9.06  เลือกเรยีนและฝึกวิชำชีพตำมควำมถนดัและควำมสนใจ(นักเรยีน 
ป.5 – ม.6) 
 

2)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำ  พลศึกษำ  
ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี จัดรำยวิชำให้ผู้เรียนได้เลือกเรยีนตำมควำม
ถนัด  ได้แก่  ดนตรี  กีฬำ  ศิลปะ  Robot 

2. งำนชุมนุมจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้และกำรจัดแสดงผลงำนกิจกรรมชุมชน ให้
ผู้เรยีนไดเ้ลือกเรียน เช่น ชุมนุมศลิปะ ฟุตซอล  โครงงำนวิทยำศำสตร์  
Crossword  ดนตรสีำกล  ฟุตบอล  Robot คอมพิวเตอร์ บำสเกตบอล ยูโด   
คีตะดนตรี เป็นต้น 

 
นักเรียนร้อยละ  91.66  มีผลงำนกำรประดิษฐ์ สรำ้งสรรค ์
 
3)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศลิปะ กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี จัดรำยวิชำให้ผู้เรียนไดเ้ลือกเรยีนตำมควำมถนัด  ได้แก่  ศิลปะ  
Robot 

2. งำนชุมนุมจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้และกำรจัดแสดงผลงำนกิจกรรมชุมชน ให้
ผู้เรยีนไดเ้ลือกเรียน เช่น ชุมนุมศลิปะ ชุมนุมRobot  ชุมนุมคอมพวิเตอร ์

 
 
นักเรียนร้อยละ 5.26 ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์งำน สื่อสำร 
น ำเสนอ เผยแพร่และแลกเปลีย่นผลงำนได้ 
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ  35.32  (ผลรวมร้อยละจำกข้อย่อย 3 ข้อ หำร 3 ) 

สรุปผล 
 

มำตรกำรที่ 2.1.1 ได้ผลประเมินรอ้ยละ  72.59 
มำตรกำรที่ 2.1.2 ได้ผลประเมินรอ้ยละ  62.64 
มำตรกำรที่ 2.1.3 ได้ผลประเมินรอ้ยละ  39.03 
มำตรกำรที่ 2.1.4 ได้ผลประเมินรอ้ยละ  45.32 
เฉลี่ยร้อยละ  54.89  ( 2 = พอใช้) 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง        พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนหลักสตูรและกำรสอน งำนวัดผลและประเมินผล  งำนทรัพยำกรมนุษย์ 
ผู้จัดท ำรำยงำน 1. มิสกลัยำลักษณ์  สุผำครอง  2. มิสมีนำ  ชินำกร  3. มิสคนึงนิจ  แก้วกิตติ  4. มิสเกสร  สีนวล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดกำรเรยีนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 

มาตรการ การด าเนินงาน 
2.2.1 พัฒนำคุณภำพวิชำกำร 
   1) จัดหลักสูตรเทียบเคยีงกับ
หลักสตูรมำตรฐำนสำกล 
   2) จัดหลักสูตรทีส่่งเสริมควำม
เป็นเลิศตอบสนองต่อควำมถนัด
และศักยภำพตำมควำมต้องกำร
ของผู้เรียน 
   3) จัดหลักสูตรหรือกิจกรรม
ส่งเสริมอำชีพ 
   4) จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
ภำษำอังกฤษเป็นสื่อในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 5 วิชำ ได้แก่ 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำและ 
Values Education  
   5) ลดเวลำสอน เพิ่มเวลำ
เรียนรูห้รือปรับลดเนื้อหำ เพิ่ม
ควำมเข้มข้นของเนื้อหำ จัด
กิจกรรมสู่สำระกำรเรียนรู้ที่
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 
   6) ใช้ต ำรำเรียน และสื่อท่ีมี
คุณภำพระดับสำกล 
   7) ใช้ระบบกำรวัดผลประเมิน
แบบมำตรฐำนสำกล โดยประเมิน
จำกกำรสอบข้อเขียน สอบปำก
เปล่ำ สอบสัมภำษณ์และสำมำรถ
เทียบโอนผลกำรเรียนกับ
สถำนศึกษำระดับต่ำงๆทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
   8) พัฒนำระบบห้องเรียน
คุณภำพ (Quality Classroom 
System) 

 

1)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
   ฝ่ำยวิชำกำร ร่วมกับงำนหลักสตูรและกำรสอนได้จัดหลักสตูรแผนกำรเรยีนสำยศิลป์
อังกฤษ-อังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เทยีบเคียงหลักสตูร  CEFR  
 
2)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
      งำนหลักสูตรและกำรสอนจัดรำยวิชำเพิ่มเติม ได้แก่ ดนตรี ศิลปะ กีฬำ  Robot เพื่อ
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศตอบสนองตอ่ควำมถนัดและศักยภำพตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน 
 
3)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนหลักสูตรและกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสตูรสถำนศึกษำในสำระที่  4  กำรอำชีพ  

2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีด ำเนินโครงกำร Happy  Family 
Farm ซึ่งประกอบด้วยกจิกรรมกำรปลูกผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม
เลี้ยงไส้เดือน  กิจกรรมผลติปุ๋ยหมกั  กิจกรรมแปรรูปทำงกำรเกษตร  กิจกรรมกำร
เพำะเลี้ยงหัวเชื้อจุลินทรยี์ ( EM)  

 
4)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
        ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ 5 วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำและ Values Education และสื่อประกอบกำรเรยีน
กำรสอนเป็นวดีีทัศน์  สื่อ Multimedia  
 
5)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
        ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลกัสูตรและกำรสอน กลุม่สำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระปรับ
ลดเวลำสอน เพิม่เวลำเรียนรู้หรือปรับลดเนื้อหำ เพิ่มควำมเข้มข้นของเนื้อหำ จัดกิจกรรมสู่
สำระกำรเรียนรู้ทีส่่งเสริมควำมเปน็เลิศ 
 
 
6)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
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       ครูผู้สอนใช้ต ำรำเรยีนเป็นภำษำอังกฤษ 5 วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำและ Values Education และสื่อประกอบกำรเรยีนกำรสอนเป็นวีดี
ทัศน์  สื่อ Multimedia 
 
7)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
      ครูผู้สอนร่วมกับงำนวัดผลและประเมินผลใช้ระบบกำรวัดผลประเมินแบบมำตรฐำนสำกล 
โดยประเมินจำกกำรสอบข้อเขียน สอบปำกเปล่ำ สอบสมัภำษณ์และสำมำรถเทียบโอนผลกำร
เรียนกับสถำนศึกษำระดับต่ำงๆทั้งในและต่ำงประเทศ 
 
8)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
      ในปีกำรศึกษำ  2560 จัดเป็นห้องเรียน Gifted  ในปีกำรศึกษำ  2561 ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับ
งำนหลักสูตรและกำรสอนได้พัฒนำเป็นระบบห้องเรียนคณุภำพ (Quality Classroom 
System)  โดยใช้ช่ือว่ำ ห้องเรียน Smart Tech จ ำนวน 9  ห้องเรียน จำก 83 ห้องเรียน (คิด
เป็นร้อยละ  10.84) 
 
ปฏิบัติได้อย่ำงมีคณุภำพจ ำนวน  6  จำก 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ  75.00 

2.2.2 ยกระดับคณุภำพคร ู
   1) พัฒนำครูผู้สอนให้มคีวำมรู้
ควำมสำมำรถและเช่ียวชำญ
เฉพำะทำงด้ำนวิชำกำรผ่ำนกำร
ประเมินในระดับชำต ิ
   2)พัฒนำครูให้สำมำรถใช้
ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร 
   3) ครูใช้ต ำรำกลำง
ภำษำอังกฤษของมูลนิธิฯ 5 วิชำ 
ได้แก่ คณติศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำและ 
Values Education เป็นสื่อใน
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ 
   4) ตรวจสอบคุณภำพครูผูส้อน
ต ำรำกลำงภำษำอังกฤษของมูลนิธิ
ฯ 
   5) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ICT) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัดผลประเมินผลและกำร
เผยแพรผ่ลงำนท้ังระบบออนไลน์ 
(Online) และออฟไลน์ (Offline) 
   6) ครูสำมำรถแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำร

 
1)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
        ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนทรพัยำกรมนุษยไ์ด้พัฒนำครผููส้อนให้มีควำมรูค้วำมสำมำรถ
และเชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนวิชำกำร โดยกำรส่งไปอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนท้ัง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 
จ ำนวนครูที่มผีลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7 ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน  159 คน จำกจ ำนวนครู
ทั้งหมด 149 คน คิดเป็นร้อยละ  93.71 
ผลประเมินระดับคณุภำพ 5 (ดีเยีย่ม) 
 

2)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
   ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับ กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำต่ำงประเทศ งำนทรัพยำกรมนุษยไ์ด้พัฒนำ
ครูให้สำมำรถใช้ภำษำตำ่งประเทศในกำรสื่อสำร 
 
ครูสำมำรถใช้ภำษำตำ่งประเทศในกำรสื่อสำรระดับดีจ ำนวน  40 คน จำกจ ำนวนครูทั้งหมด 
159  คน คิดเป็นร้อยละ  25.15 

ผลประเมินระดับคณุภำพ.  1 =  ปรับปรุง 
 

3)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
      ครูใช้ต ำรำกลำงภำษำอังกฤษของมูลนิธิฯ 5 วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำและ Values Education เป็นสื่อในกำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ 
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เรียนกำรสอนกับนำนำชำต ิ
   7) ครูใช้กำรวิจัย สื่อ นวัตกรรม 
เพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
โรงเรียนใช้ต ำรำกลำงภำษำอังกฤษของมูลนิธิฯ จ ำนวน 5  วิชำ 

(5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง) 
ผลประเมินระดับคณุภำพ  5 = ดีเยี่ยม 
 

4)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
        ฝ่ำยวิชำกำรไมไ่ดด้ ำเนินกำร ตรวจสอบคุณภำพครผูู้สอนต ำรำกลำงภำษำอังกฤษของ
มูลนิธิฯ 
 
ครูผูส้อนต ำรำกลำงภำษำอังกฤษของมูลนิธิฯ มีคณุภำพระดับดีขึ้นไปจ ำนวน 15  คน จำก
จ ำนวนครูผูส้อนต ำรำกลำงฯทั้งหมด  15  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
ผลประเมินระดับคณุภำพ 5 =  ดีเยี่ยม 
 
5)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
       ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทกุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำร
วัดผลประเมินผลและกำรเผยแพรผ่ลงำนท้ังระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
 
ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผลและกำร
เผยแพรผ่ลงำนท้ังระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)จ ำนวน 146 คน จำก
จ ำนวนครูทั้งหมด  159 คน คิดเปน็ร้อยละ  91.82 

ผลประเมินระดับคณุภำพ 5 =  ดีเยี่ยม 
 
6)  ไมไ่ด้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
         ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน  งำนทรัพยำกรมนุษย์ โดยส่งไปศึกษำ
ต่อที่ประเทศอินเดีย ศึกษำดูงำนท่ีประเทศจีน และพัฒนำครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  ใหค้รสูำมำรถแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
กับนำนำชำติ   
 
ครูสำมำรถแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบกำรณ์ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนกับนำนำชำติจ ำนวน    
คน จำกจ ำนวนครูทั้งหมด  159  คน คิดเป็นร้อยละ   26.41 

ผลประเมินระดับคณุภำพ  1 =  ปรับปรุง 
 
7)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
    ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสตูรและกำรสอน  งำนนิเทศและวิจยัในช้ันเรียน  ส่งเสริมให้
ครูผูส้อนใช้กำรวิจัย สื่อ นวัตกรรม โดยก ำหนดให้ครดู ำเนินกำรวิจยัในช้ันเรียนอย่ำงน้อยปี
กำรศึกษำละ  1  เรื่องเพื่อพัฒนำผู้เรยีนอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ครูใช้กำรวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพือ่พัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องระดับดขีึ้นไปจ ำนวน 143 คน 
จำกจ ำนวนครูทั้งหมด  159  คน คิดเป็นร้อยละ  89.93 



~ 78 ~ 
 

มาตรการ การด าเนินงาน 
ผลประเมินระดับคณุภำพ 4 = ดีมำก 
 
เฉลี่ยระดับคณุภำพ 3.71  (จำกผลรวมระดับคุณภำพ 7 ข้อ หำรด้วย 7) 
คิดเป็นร้อยละ 74.20 (ค่ำเฉลี่ย * 20) 

 2.2.3 พัฒนำคุณภำพกำรวิจัย 
1) พัฒนำกำรท ำวิจัยด้ำนต่ำงๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
2) ใช้ผลกำรวจิัยยกระดับคณุภำพ
กำรศึกษำ 

 

1)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยวิชำกำรก ำหนดให้ครผูู้สอนจดัท ำวิจัยในช้ันเรียนปีกำรศึกษำละ  1  เรื่อง 
2. งำนประกันคุณภำพด ำเนินกำรส ำรวจควำมคดิเห็นของผู้ที่มสี่วนได้สว่นเสียในกำรจดั

กำรศึกษำของโรงเรยีน 
พัฒนำกำรท ำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำน 
1.  กำรประเมินผลหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2.  ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศกึษำของโรงเรียน 
3.  กำรพัฒนำผูเ้รียน 
4.  กำรแกไ้ขปัญหำผู้เรียน 
 (5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง) 
ผลประเมินระดับคณุภำพ  4 = ดีมำก 
 
2)  ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยวิชำกำรก ำหนดให้ครผูู้สอนจดัท ำวิจัยในช้ันเรียนปีกำรศึกษำละ  1  เรื่องพร้อม
ทั้งเสนอแนะให้น ำผลที่ได้ไปพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

2. งำนหลักสูตรและกำรสอนน ำข้อมลูจำกกำรส ำรวจไป/ปรับปรุงพัฒนำหลักสตูร
สถำนศึกษำ 

3. งำนประกันคุณภำพด ำเนินกำรน ำผลกำรส ำรวจไปเป็นข้อมูลในกำรจัดแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำสู่แผนปฏิบตัิกำรประจ ำป ี

พัฒนำกำรท ำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำน 
1.  กำรประเมินผลหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2.  ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศกึษำของโรงเรียน 
3.  กำรพัฒนำผูเ้รียน 
4.  กำรแกไ้ขปัญหำผู้เรียน 
(5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง) 
ผลประเมินระดับคณุภำพ  4 = ดีมำก 
 
เฉลี่ยระดับคณุภำพ 4  (จำกผลรวมระดบัคุณภำพ 2 ข้อ หำรด้วย 2) 
คิดเป็นร้อยละ  80.00  (ค่ำเฉลี่ย * 20) 
 

สรุปผล 
 

มำตรกำรที่ 2.2.1 ได้ผลประเมินรอ้ยละ  75.00 
มำตรกำรที่ 2.2.2 ได้ผลประเมินรอ้ยละ  74.20 
มำตรกำรที่ 2.2.3 ได้ผลประเมินรอ้ยละ 80.00 
เฉลี่ยร้อยละ 76.40 ( 4 =  ดีมำก) 
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 แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง        พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนอภิบำล  งำนสัมพันธ์ชุมชน  งำนแหล่งเรียนรู ้
ผู้จัดท ำรำยงำน 1. มิสสุจินดำ  เหมือนแท้  2. มำสเตอร์คมสันต์  รำงศรี  3. มิสยุพำ  แสนวงศ์ค ำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 2.3 เสรมิสรำ้งวัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีจติสำธำรณะในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมิตติ่ำงๆ 

มาตรการ การด าเนินงาน 
2.3.1 ส่งเสริมผู้เรยีนให้ไปบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมในด้ำนวิชำกำร 
ช่วยเหลือสังคม กำรป้องกันจำก
สิ่งเสพตดิ ฯลฯ 

สิ่งที่ด ำเนินกำร 
1. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรูสู้่ชุมชน ดังนี้  ด้ำนศำสนพิธี ณ ศูนย์

ศึกษำพุทธศำสนำวันอำทิตย์ วัดบญุวำทย์วิหำรพระอำรำมหลวง ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำไทย เรื่อง ตุง ณ  ศูนย์เรียนรู้ปัทมเสวี ด้ำน
ประวัติศำสตร์กับชุมชนท่ำมะโอ  

2. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้แบบบรูณำกำร ดังนี้  
ระดับประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  2 กิจกรรม “เปิดต ำนำน ชำมก๋ำไก่” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
ประถมศึกษำปีท่ี  3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ  ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย 
ประถมศึกษำปีท่ี  4 กิจกรรม “บ้ังไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง”  ณ ชุมชนท่ำมะโอ 
ประถมศึกษำปีท่ี  6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่น้อง 
ระดับมัธยมศึกษำ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “เซรำมิคล ำปำง” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ล ำปำง” 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้อย่ำง
พอเพียง ” 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 กิจกรรม “ต้นเทยีนแสนสวย” ณ อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท ำปุ๋ยหมัก ท ำลูกประคบ กำรสีข้ำว
กล้อง กำรท ำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรท ำนำ ” 

3. งำนอภิบำลด ำเนินโครงกำรต้นกลำ้คุณธรรม  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมปันน้ ำใจสร้ำงรอยยิ้ม  กิจกรรมเยีย่มเดก็รอโอกำส  
กิจกรรมมอบน้ ำใจไออุ่นสูภ้ัยหนำว กิจกรรมสัมผสัชีวิต 

4. งำนสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท   กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำ
เสพติด 

สรุปผล 
 

จ ำนวนนักเรียนท่ีบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้ำนวิชำกำร ช่วยเหลือสังคม กำรป้องกันจำกสิ่ง
เสพติด ฯลฯ (ไม่น้อยกว่ำ 20 ช่ัวโมงต่อปีกำรศึกษำ) จ ำนวน 2,725 คน จำกจ ำนวนนักเรียน 
2,845 คน(ป.1 - ม.6) 
คิดเป็นร้อยละ 95.78 ( 5 = ดีเยี่ยม )    

หมายเหต:ุ  ระดบัคณุภาพ  
5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100    4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89    3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59      1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำรอ้ยละ  50 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน หัวหน้ำฝำ่ยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนำระบบกำรวดัประเมินผล และควำมโดดเด่นเฉพำะ ของสถำนศึกษำเพื่อรองรับเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

มาตรการ การด าเนินงาน 
2.4.2 พัฒนำโรงเรยีนให้มีควำม
โดดเด่นเฉพำะ 
1) พัฒนำโรงเรียนให้มีควำมโดด
เด่นเฉพำะเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม เช่น โรงเรียน
สุนทรียภำพ (ดนตรี กีฬำ ศลิปะ) 
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ โรงเรยีน
พัฒนำอัจฉริยภำพ โรงเรียน
พัฒนำผู้น ำฯลฯ 

ควำมโดดเด่นเฉพำะของโรงเรียนที่ก ำหนดไว้คือ วินัยดี  มีคณุธรรม  เลิศล้ ำภำษำ 
สิ่งที่ด ำเนินกำร 

1. ฝ่ำยวิชำกำรพัฒนำผู้เรยีนให้มีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนภำษำอังกฤษ เสรมิด้วยด้ำน
สุนทรียภำพ ดนตรี กีฬำ ศลิปะ 

2. ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีนร่วมกับงำนอภบิำล พัฒนำ/ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีวนิัย  มีคุณธรรม 
 
(ระดับคณุภำพ 5 = ผลงำนระดับนำนำชำติ/ 4 =ผลงำนระดับชำติ/ 3 = ผลงำนระดับภำค/  
2 = ผลงำนระดบัเขต จังหวัด / 1 = ไม่มีผลงำน) 
ผลประเมินระดับคณุภำพ 5 

2) เผยแพร่ควำมโดดเด่นของ
โรงเรียน 

สิ่งที่ด ำเนินกำร 
       งำนประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยธรุกำรไดเ้ผยแพร่ควำมโดดเด่นของโรงเรียนทำง 
www.acl.ac.th    Face book  line วำรสำรของโรงเรียน    
 
 
 (ระดับคณุภำพ เผยแพร่ควำมโดดเด่น 5 = ระดบันำนำชำติ/ 4 =ระดับชำติ/ 3 = ระดับภำค/  
2 = ระดับเขตจังหวัด / 1 = ไม่มกีำรเผยแพร)่ 
ผลประเมินระดับคณุภำพ  4  

สรุปผล 
 

เฉลี่ยระดับคณุภำพ 4.50  = ดีมำก 
คิดเป็นร้อยละ 90.00  (ค่ำเฉลี่ย * 20) 

หมายเหตุ ระดับคณุภำพ 5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง

http://www.acl.ac.th/


~ 81 ~ 
 

แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร 
ผู้จัดท ำรำยงำน มิสกลัยำลักษณ์  สุผำครอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเรียนรู้ยุค Digital Age 

มาตรการ การด าเนินงาน 
2.5.3 พัฒนำครูผูส้อนต ำรำกลำง
ภำษำอังกฤษ 

สิ่งที่ด ำเนินกำร 

1. ฝ่ำยวิชำกำร ร่วมกับ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง จัดกำร
อบรมเชิงปฏิบัตโิครงกำรพัฒนำคณุภำพครูผูส้อน เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำร
เรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง  

2. งำนทรัพยำกรมนุษย์ ส ำนักผู้อ ำนวยกำร จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำ
หลักสตูรสถำนศึกษำ ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ" โดยมีวิทยำกรจำก
สำขำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัล ำปำง 

3. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรยีนกำรสอน 

4. ฝ่ำยวิชำกำรส่งเข้ำร่วมประชุม/สมัมนำกับทำงมูลนิธิฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แนวทำงประเมิน 

จ ำนวนครูที่สอนต ำรำกลำง  15  คน 

จ ำนวนครูสำมำรถสอนได้อย่ำงมีคณุภำพ   15  คน (ผ่ำนกำรประเมนิ ม.7 ระดับดีขึ้นไป) 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนหลักสตูรและกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ 
ผู้จัดท ำรำยงำน 1. มิสมีนำ  ชินำกร  2. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ ให้มีมำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 2.6 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตามการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning) 

มาตรการ การด าเนินงาน 
2.6.1 จัดกำรเรียนกำรสอนให้
ตอบสนองต่อควำมถนัดของ
ผู้เรยีน 

สิ่งที่ด ำเนินกำร 
       งำนหลักสูตรและกำรสอนรว่มกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ  พลศึกษำ ส่งเสริมด้ำน
กีฬำ  กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ จัดรำยวิชำเพิม่เตมิ ได้แก่ ดนตรี ศิลปะ กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้
กำรงำนและเทคโนโลยี ส่งเสรมิด้ำน Robot คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสรมิควำมเป็นเลิศ
ตอบสนองต่อควำมถนัดและศักยภำพตำมควำมต้องกำรของผูเ้รียน 

2.6.2 จัดสภำพแวดล้อมให้
ผู้เรยีนได้พัฒนำตำมอัจฉริยภำพ
ของตน 

สิ่งที่ด ำเนินกำร 
       งำนหลักสูตรและกำรสอนรว่มกับทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรูจ้ัดสภำพแวดล้อมใหผู้้เรียนได้
พัฒนำตำมอัจฉริยภำพของตน  ไดแ้ก่ ศูนย์ดนตรี สนำมกีฬำ ห้องเรยีน สื่อประกอบกำรเรยีน
เรียนกำรสอนที่เพียงพอ 
 
 

2.6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรยีนได้พัฒนำตำมถนัดหรือ
สนใจ 

สิ่งที่ด ำเนินกำร 
1. ทุกกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้จดัแข่งขันทักษะด้ำนต่ำง ๆ  
2. ฝ่ำยวิชำกำรจดัส่งผู้เรยีนที่มีควำมสำมำรถโดดเด่นเข้ำร่วมแข่งขันทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 
3. งำนชุมนุมจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดแสดงผลงำนของกิจกรรมชุมนมุ 

 
สรุปผล 

(ตรงกับ ตัวชี้วัดล าดับที่ 5  
ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ) 

 

1.จัดอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเรื่องกำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ BBL 
2. มีกระบวนกำรค้นหำควำมถนัดของผู้เรียน 
.......3. ใช้หลักกำรพัฒนำผูเ้รียนตำมควำมถนัดคือ Fund (ระดับประถม) Find(ระดับมัธยม

ต้น) และ Found (ระดับมัธยมปลำย) โดยกำรเปิดห้องเรียนแบบสหวิทยำกำร(ม.ต้น 
เตรียมวิชำเอก ม.ปลำยเรียนวิชำเอก/อำชีพ) 

4. มีระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศจัดเก็บข้อมลูควำมถนัด/อัจฉรยิภำพของผู้เรียน 
........5. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่พัฒนำสมองโดยมีกำร Brain Gym เพื่อกระตุ้นสมอง และ

จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 4MAT หรือใกล้เคียง 
.......6. มีหนังสือเรียน ใบงำน แบบ BBL 
.......7. มีสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรูแ้บบ BBL 
........8. ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เกดิกำรกระตุ้นกำรพัฒนำสมอง 
.9. มีสนำมเด็กเล่นท่ีมีกำรเคลือ่นไหวทุกส่วนของร่ำงกำยเพื่อกำรพัฒนำสมอง 
10. มีสนำมกีฬำไมต่่ ำกว่ำ 7 ประเภทกีฬำท่ีให้ผู้เรียนได้เล่นตำมควำมถนัดและสนใจ 
11. มีศูนย์พัฒนำทำงอัจฉริยภำพทำงวิชำกำร สุนทรียภำพ และนันทนำกำร 
12. มีกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้แสดงออกในควำมสำมำรถของผู้เรียน เช่น  Got Talent กำร

แข่งขันควำมสำมำรถต่ำงๆ 
13. มีโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพต่ำงๆ เพื่อสู่ควำมเป็นเลิศของผูเ้รียนและสถำนศึกษำ 
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มาตรการ การด าเนินงาน 
 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
    ให้โรงเรียนใช้เครื่องหมำย  หน้ำรำยกำรประเมินท่ีพิจำรณำว่ำมีกำรด ำเนินกำรและ
ปฏิบัติได้ตำมหลักกำรของกำรจัดกำรเรยีนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง(BBL) 
 
 ผลกำรประเมิน 
 จ ำนวนข้อที่มีเครื่องหมำย  จ ำนวน  8 ข้อ (จำก 13 ข้อ) 
คิดเป็นร้อยละ 61.53 
ระดับคณุภำพท่ีได้  3 = ด ี

หมายเหตุ ระดับคณุภำพ 5 = ดีเยี่ยม/ 4 = ดีมำก/ 3 = ดี/ 2 = พอใช้/ 1 = ปรับปรุง
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แบบสรุปการรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ ตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ที่  3.1 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์ของ TQA (Thailand 
Quality Award) 
 

3.1.1พัฒนำสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศโดยใช้
ระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์TQA 
ประกอบด้วย 
1)กำรน ำองค์กร 
2)กำรวำงแผนกลยุทธ์ 
3)กำรมุ่งเน้นผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และผู้เรียน 
4)กำรวัด วิเครำะห์ และจัดกำรควำมรู้ 
5) กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
6) กำรมุ่งเน้นกระบวนกำร 
7) ผลลัพธ์ 

ฝ่ำยทุกฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำร 
ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนประกันคุณภำพ 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
- งำนสัมพันธ์ชุมชน 
งำนทรัพยำกรมนุษย์ 
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ฝ่ำยกำรเงิน 
- งำนกำรเงิน 

  3.1.2 .พัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนท่ีใช้ภำษำอังกฤษ
เป็นภำษำท่ีสอง 

ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนบริหำรฝ่ำย 
- งำนกลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ 
ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนทรัพย์ฯ 

 3.2 พัฒนาระบบบริหาร
มูลนิธิฯ ให้สามารถ ก ากับ 
ติดตามและพัฒนาโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

3.2.1จัดหำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเป็นท่ีปรึกษำ
หน่วยงำนของมูลนิธิฯและโรงเรียน 

ฝ่ำยทุกฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำร (7 ฝ่ำย) 

 3.2.2จัดอบรม /เผยแพร่ /ประชำสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรบริหำรของมูลนิธิฯ
บทบำทหน้ำท่ีของแต่ละฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรของมูลนิธิฯ แผนยุทธศำสตร์ ทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต ผลงำน นวัตกรรม 
งำนวิจัย องค์ควำมรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practice) 
ฯลฯ ให้แก่ สมำคมผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำ 
ครู ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนบริหำรฝ่ำย 
ฝ่ำยธุรกำร 
- งำนประชำสัมพันธ์ 
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 แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน หัวหน้ำฝำ่ยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสรำ้งระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
         ให้ใช้เครื่องหมำย  หน้ำรำยกำรประเมินที่พิจำรณำว่ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีคณุภำพ ในช่องเกณฑ์กำรปฏิบัติ 

TQA เกณฑ์การปฏิบตั ิ การด าเนินงาน ผลการประเมิน 
3.2.1พัฒนำสถำนศึกษำ
สู่ควำมเป็นเลิศโดยใช้
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ตำมเกณฑT์QA 
ประกอบด้วย 
1) การน าองค์กร 
 1.1 การน าองค์กรโดย
ผู้น าระดับสูง  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
1.2 การก ากับดูแล
องค์กรและความ
รับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกว้าง  
 

 
 
 
 
 
1.1ก. วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และ
พันธกิจ 
1) วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม 
2) กำรส่งเสริมกำรประพฤติ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและมี
จริยธรรม 
3) กำรสร้ำงองค์กรที่ยั่งยืน 
1.1ข. กำรสื่อสำรและผลกำร
ด ำเนินกำรขององค์กร 
4) กำรสื่อสำร  
5) กำรท ำให้เกิดกำร
ปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจัง  
1.2ก. กำรก ำกับดูแลองค์กร 
6) ระบบกำรก ำกับดูแล
องค์กร  
7) กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร  
1.2ข. กำรประพฤติปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและมีจริยธรรม  
8) กำรประพฤติปฏิบัตติำม
กฎหมำยและกฎระเบียบ 
9) กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมี
จริยธรรม 
1.2ค. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม
ในวงกว้ำง และกำรสนับสนุน
ชุมชนที่ส ำคัญ 
10) ควำมผำสุกของสังคมใน
วงกว้ำง 
11) กำรสนับสนุนชุมชน 

 
 
 
 
 
สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. ทุกฝ่ำยร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์สภำพ
ปัญหำ และควำมต้องกำรจ ำเป็นของ
โรงเรียน และก ำหนดวิสยัทัศน ์พันธ
กิจ และเป้ำหมำยด้ำนต่ำงๆ โดยมี
จุดเน้นท่ีคุณภำพผูเ้รียนสะท้อน
คุณภำพควำมส ำเร็จที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม  

2. ส ำนักผู้อ ำนวยกำรร่วมกับงำน
ทรัพยำกรมนุษยจ์ัดประชุมครู นักกำร 
ทุกเดือนเพ่ือส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมายและมจีริยธรรม 

3. ส ำนักผู้อ ำนวยกำรร่วมกับงำน
ทรัพยำกรมนุษย์  งำนประกัน
คุณภำพ งำนนิเทศและวิจัยก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติงำนของครู  บุคลำกร
และประเมินผลกำรปฏบิัติงำนโดยใช้
เกณฑ์ของมูลนิธฯิ มำปรับใช้ตำม
บริบทของโรงเรียน 

4. ทุกฝ่ำยมีเครือข่ำยในกำรช่วยเหลอื
สังคมอย่ำงหลำกหลำยทั้งทำงด้ำน
อำคำรสถำนท่ี  ยำนพำหนะ วิทยำกร 
ปัจจัย  สื่ออุปกรณ ์

ระดับคุณภาพที่ได้ 5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
มีคุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 10-11 ข้อ 
ดีมำก   4 = 9 ข้อ 
ดี        3 =  7-8 ข้อ 
พอใช้    2 = 6 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 6 
ข้อ 
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TQA เกณฑ์การปฏิบตั ิ การด าเนินงาน ผลการประเมิน 
2) การวางแผนกลยุทธ์ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัต ิ
 

 
2.1ก. กำรจดัท ำกลยุทธ์ 
1) กระบวนกำรวำงแผนกล
ยุทธ์ 
2) กำรวิเครำะห์และก ำหนด
กลยุทธ์ 
2.1ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
3) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
ส ำคัญ 
4) กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
2.2ก. กำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำร
และกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบตั ิ
5) กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำร 
6) กำรน ำแผนปฏิบัติกำรไป
ปฏิบัต ิ
7) กำรจัดสรรทรัพยำกร  
8) แผนด้ำนบุคลำกร  
9) ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร  
10) กำรปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติกำร 
2.2ข. กำรคำดกำรณ์ผลกำร
ด ำเนินกำร 
11)กำรคำดกำรณผ์ลกำร
ด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 
1. ทุกฝ่ำยร่วมกันจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำมุ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำน  
โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  เกี่ยวกับปัญหำ
ที่โรงเรียนต้องแก้ไข  ปัญหำและควำม
ต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียน  
นโยบำย เกี่ ย วกั บกำ รศึ กษำของชำติ  
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล  เพื่อก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แ ล ะ แ น ว ท ำ ง ก ำ ร พั ฒ น ำ  ต ล อ ด จ น 
จุดมุ่ งหมำยเพื่ อกำรพัฒนำที่ตั้ งอยู่ บน
พื้นฐำนของข้อมูลตำมควำมเป็นจริงที่เก็บ
รวบรวมมำได้ทั้งหมด  วิเครำะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึ กษำของ โร ง เ รี ยน   น ำ เสนอให้
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนให้ควำม
เห็นชอบ และประกำศใช้เป็นล ำดับต่อไป 
2. งำนนโยบำยและแผน จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เพื่อร่วมกันน ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำสู่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  พร้อม
ทั้งจัดสรรงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนเป็นล ำดับต่อไป  

ระดับคุณภาพที่ได้ 5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
มีคุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 10-11 ข้อ 
ดีมำก   4 = 9 ข้อ 
ดี        3 =  7-8 ข้อ 
พอใช้    2 = 6 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 6 
ข้อ 
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3) การมุ่งเน้น
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
และนกัเรียน 
3.1 การแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียน
และผู้ปกครอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ความผูกพันของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 
 

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

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนหลักสูตรและกำรสอน
ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจใน
กำรใช้หลักสตูรสถำนศึกษำ 

2. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
จำก นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
ชุมชน 

3. ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีนจัดกิจกรรม
สำนสมัพันธ์ผู้ปกครอง 

ระดับคุณภาพที่ได้. 4 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
มีคุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 10-11 ข้อ 
ดีมำก   4 = 9 ข้อ 
ดี        3 =  7-8 ข้อ 
พอใช้    2 = 6 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 6 
ข้อ 
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4) การวัด วิเคราะห์ 
และจัดการความรู้ 
 4.1 การวัด การ
วิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2 การจัดการ
สารสนเทศ ความรู้ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

 
 

4.1ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร 
1) ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร 
2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
3) ข้อมูลนักเรยีนและ
ผู้ปกครอง  
4) ควำมคล่องตัวของกำร
วัดผล 
4.1ข. กำรวิเครำะห ์และ
ทบทวนผลกำรด ำเนินกำร 
5)กำรวิเครำะห ์และทบทวน
ผลกำรด ำเนินกำร 
4.1ค. กำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำร 
6) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
7) ผลกำรด ำเนินกำรใน
อนำคต 
8) กำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่องและนวัตกรรม 
4.2ก. กำรจัดกำรข้อมลู
สำรสนเทศ และกำรจดักำร
ควำมรู ้     
9) คุณลักษณะ 
10) ข้อมูลและสำรสนเทศ
พร้อมใช้งำน 
….11) กำรจัดกำรควำมรู ้
4.2ข. กำรจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ      
12) คุณลักษณะของ
ฮำรด์แวร์และซอฟต์แวร ์
13) ควำมพร้อมใช้งำนใน
ภำวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนประกันคุณภำพด ำเนินกำร
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของโรงเรียนในภำพรวม 

2. หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยน ำผลกำร
ประเมินไปศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อ
หำแนวทำงในกำรปรับปรุง/แกไ้ข/
พัฒนำ 

3. ทุกฝ่ำยร่วมกันวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   โดย
ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์  นโยบำย 
แนวปฏิบัติต่อไป 

4. งำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ
ดูแล บ ำรุงรักษำ เฝ้ำระวัง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้พร้อม
ใช้งำนอยู่เสมอแม้เกิดเหตุกำรณ์
ฉุกเฉิน 

ระดับคุณภาพที่ได้ 5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
มีคุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 11-13 ข้อ 
ดีมำก   4 = 9-10 ข้อ 
ดี        3 =  7-8 ข้อ 
พอใช้    2 = 6 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 6 
ข้อ 
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5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อม
ของบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 ความผูกพันของ
บุคลากร  
 

 
5.1ก. ขีดควำมสำมำรถและ
อัตรำก ำลังบุคลำกร 
 1) ขีดควำมสำมำรถและ
อัตรำก ำลัง 
 2) บุคลำกรใหม ่
 3) กำรท ำงำนให้บรรลุผล 
 4) กำรจัดกำรกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร 
5.1ข. บรรยำกำศกำรท ำงำน
ของบุคลำกร   
 5) สภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำน 
 6) นโยบำย กำรบริกำร และ
สิทธิประโยชน์ 
5.2ก. ผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร 
 7) องค์ประกอบของควำม
ผูกพัน 
 8) วัฒนธรรมองค์กร 
 9) กำรจัดกำรผลกำร
ปฏิบัติงำน 
5.2ข. กำรประเมินควำมผูกพัน
ของบุคลำกร 
 10) กำรประเมินควำม
ผูกพัน 
 11) ควำมเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์ 
5.2ค. กำรพัฒนำบุคลำกรและ
ผู้บริหำร 
 12) ระบบกำรเรียนรูแ้ละ
กำรพัฒนำ 
 13) ประสิทธิผลของกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำ 
 14) ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
กำรงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนทรัพยำกรมนุษยร์่วมกับทุก
ฝ่ำยจัดอตัรำก ำลังอย่ำงเหมำะสม
กับควำมสำมำรถของบุคลำกรและ
ปรับเปลีย่นบุคลำกรในทุกปี
กำรศึกษำเพื่อควำมเหมำะสมและ
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ี 

2. งำนอำคำรสถำนท่ีจัด
สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำร
ท ำงำน 

3. งำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ
จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรปฏบิัติหน้ำที ่

4. งำนทรัพยำกรมนุษยร์ับนโยบำย
จำกทำงโรงเรียนให้บริกำรแก่
บุคลำกรในดำ้นสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิกำรที่ควรจะได้รับเพื่อเป็น
ขวัญ ก ำลังใจและสร้ำงควำม
ผูกพันกับองค์กร 

5. งำนทรัพยำกรมนุษยร์่วมกับทุก
ฝ่ำยจัดอบรมสัมมนำ /ส่งเข้ำรับ
กำรอบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำนท้ัง
ภำยในและต่ำงประเทศ 

ระดับคุณภาพที่ได้ 5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
มีคุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 12-14 ข้อ 
ดีมำก   4 = 10-11 ข้อ 
ดี        3 =  8-9 ข้อ 
พอใช้    2 = 7 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 7 
ข้อ 
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6) การมุ่งเน้น
กระบวนการ 
6.1 ระบบงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 กระบวนการ
ท างาน  
 

 
 
6.1ก. กำรออกแบบระบบงำน 
1) แนวคิดในกำรออกแบบ  
2) ข้อก ำหนดของระบบงำน 
6.1ข. กำรจดักำรระบบงำน 
3) กำรน ำระบบงำนไปปฏิบัต ิ 
4) กำรควบคุมต้นทุน 
6.1ค. กำรเตรยีมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉิน 
 5) กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉิน 
6.2ก. กำรออกแบบกระบวนกำร
ท ำงำน 
 6) แนวคิดในกำรออกแบบ 
 7) ข้อก ำหนดของ
กระบวนกำรท ำงำน 
6.2ข. กำรจดักำรกระบวนกำร
ท ำงำน 
 8) กำรน ำกระบวนกำร
ท ำงำนท่ีส ำคัญไปปฏิบัต ิ
….9) กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 
 10) กำรปรับปรุง
กระบวนกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. ครูผูส้อนจะวำงแผนกำรท ำงำนใน
รูปแบบแผนจดักำรเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วยทฤษฎี แนวคดิ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรวัดผล
และประเมินผล ท ำวิจยัเพื่อกำร
พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอน 

2. ครูสนับสนุนกำรสอนจัดท ำคูม่ือ
ปฏิบัติงำน ที่ประกอบด้วยบท
พรรณนำงำน ข้อก ำหนด  
มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน แนว
ทำงกำรปฏิบัติงำน 

ระดับคุณภาพที่ได้ 5 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
มีคุณภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 9-10 ข้อ 
ดีมำก   4 = 8 ข้อ 
ดี        3 =  6-7 ข้อ 
พอใช้    2 = 5 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 5 
ข้อ 
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7) ผลลัพธ ์
 

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนหลักสตูรและ
กิจกรรม และกระบวนกำร 
 7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น
นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ
(ลูกค้ำ)   
 7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น
บุคลำกร  
 7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำ
องค์กรและกำรกำรก ำกับดูแล
องค์กร  
….7.5 ผลลัพธ์ดำ้นกำรเงินและ
ตลำด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์แต่ละด้ำน 

1. จำกผลกำรประเมินมำตรฐำน
กำรศึกษำด้ำนหลักสตูรและ
กิจกรรม และกระบวนกำร คิดเปน็
ร้อยละ 85.30 

2. จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 82.40 

3. จำกผลกำรประเมินด้ำนบุคลำกร
คิดเป็นร้อยละ 94.24 

4. จำกผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำน
ผู้บริหำรและกำรประเมินคณุภำพ
คิดเป็นร้อยละ 93.83 

 

ระดับคุณภาพที่ได้ 4 
มีผลลัพธ์ที่มีคณุภำพ 
ดีเยี่ยม  5 = 5 ข้อ 
ดีมำก   4 = 4 ข้อ 
ดี        3 =  3 ข้อ 
พอใช้    2 = 2 ข้อ 
ปรับปรุง1 = ต่ ำกว่ำ 2 
ข้อ 

ผลเฉลี่ยกำรประเมิน 4.71 
คิดเป็นร้อยละ ( ผลเฉลี่ย * 20 ) 94.28 

ระดับคณุภำพ 5  = ดีเยี่ยม 
หมำยเหต:ุ  ระดับคณุภำพ  

5 = ดีเยีย่ม    ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีมำก     ร้อยละ 75 – 89   
3 = ด ี         ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้    ร้อยละ 50 – 59 
1 = ปรับปรุง  ร้อยละ ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

 ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน หัวหน้ำฝำ่ยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสรำ้งระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารมูลนิธิฯ ให้สามารถ ก ากับ ติดตามและพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

มาตรการ การด าเนินงาน 
3.3.1จัดหำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเป็นที่
ปรึกษำหน่วยงำนของมูลนิธิฯและ
โรงเรียน 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. ส ำนักผู้อ ำนวยกำรจัดหำผูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะดำ้นกฎหมำย 

2. ฝ่ำยบรหิำรทั่วไปจัดหำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสำธำรณสุข  ด้ำนวิศวกรตรวจ
ประเมินควำมปลอดภยัของอำคำร 

3. ฝ่ำยวิชำกำรจดัหำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2จัดอบรม /เผยแพร่ /
ประชำสมัพันธ์ เกี่ยวกับโครงสร้ำงกำร
บริหำรของมลูนิธิฯบทบำทหน้ำท่ีของ
แต่ละฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของ
มูลนิธิฯ แผนยุทธศำสตร์ ทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต ผลงำน 
นวัตกรรม งำนวิจัย องค์ควำมรู้ทีด่ีเลิศ 
(Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมำคม
ผู้ปกครอง สมำคมศิษยเ์ก่ำ ครู 
ผู้ปกครองผูเ้กี่ยวข้อง และผูส้นใจ 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

         งำนประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยธุรกำรไดเ้ผยแพร่ควำมโดดเด่นของโรงเรียนทำง 
www.acl.ac.th    Face book  line วำรสำรของโรงเรียน   ให้แก่ สมำคม
ผู้ปกครอง สมำคมศิษยเ์ก่ำ ครู ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.acl.ac.th/
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แบบสรุปการรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่   4  
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
วัฒนธรรมองค์กร 

4.1.1 ปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนทรัพยำกรมนุษย์ 

 4.1.2 จัดท ำแผนกำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร
ให้สอดคล้องกับค่ำนิยมหลักขององค์กร 

 
กลยุทธ์ที่   4.2. ออกแบบ
สวัสดิการที่เหมาะสมให้กับ
บุคลากร 

4.2.1 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือจำก
ผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำใน
กำรระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในเงินเดือน 
/ สวัสดิกำรแก่บุคลำกร 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนทรัพยำกรมนุษย์ 

ฝ่ำยกำรเงิน 
-  งำนกำรเงิน 

 4.2.2 จัดหำแนวทำงช่วยเหลือครู ผู้ปกครองท่ี
ประสบปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
 

ฝ่ำยกำรเงิน 
- งำนกำรเงิน 
 

 4.2.3 พัฒนำคุณภำพกำรใช้ชี วิตของครู ให้
เหมำะสมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนทรัพยำกรมนุษย์ 
ฝ่ำยกำรเงิน 
- งำนบริหำรฝ่ำย 

 กลยุทธ์ท่ี  4.3 เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรพัฒนำทำง
วิชำชีพ 
 

4.3.1 น ำผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิ ฯ และ
ระดับชำติไปเป็นส่วนหน่ึงของกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอน 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนทรัพย์ ฯ 

 กลยุทธ์ที่  4.4  จัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง
ของทรัพยากรมนุษย์ 
 

4.4.1.สร้ำงระบบรองรับอัตรำกำรเข้ำออกของ
บุคลำกร 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย ์
ผู้จัดท ำรำยงำน 1.  มิสเกสร  สีนวล  2.มิสศิรินธร  มำชัยวงศ์  3. มิสณฐอร  หำญสมบูรณ์  4. มิสนิฤมล  ขัดธิพงษ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนธิิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร 

มาตรการ การด าเนินงาน 
4.1.1 ปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
1) จัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
ให้เป็นไปตำมองค์ประกอบของหลักกำร
บริหำรงำนบุคคล อันประกอบด้วย           
กำรสรรหำ  กำรด ำรงรักษำ กำรพัฒนำ 
และกำรให้พ้นจำกงำน โดยต้องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์
ขององค์กร 
 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

   งำนทัพยำกรมนุษย์ได้จดัท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ท่ีเป็นไปตำม
องค์ประกอบของหลักกำรบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย  กำรสรรหำ  กำรด ำรงรักษำ 
กำรพัฒนำ และกำรให้พ้นจำกงำน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้ำประสงค์เชิงกล
ยุทธข์ององค์กร 
 
 
 
 
 

4.1.2 จัดท ำแผนกำรพัฒนำวัฒนธรรม
องค์กรให้สอดคล้องกับค่ำนิยมหลกัของ
องค์กร 
1)พัฒนำวัฒนธรรมองค์กำรที่เหมำะสม
กับบริบทของโรงเรียน โดยผ่ำนกำรมี
ส่วนร่วมของผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
2) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรประกอบด้วย 
(1) ด ำเนินกำรสื่อสำรประชำสมัพันธ์

วัฒนธรรมองค์กำร 
(2) ด ำเนินกำรเสริมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กำร 
(3) พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยใน

องค์กำร 
(4) ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำร

ด ำเนินกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองคก์ร
ภำยในโรงเรียน 
3) พฒันำสมรรถนะบุคลำกรให้
เหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กร 
4) ปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมิน
สมรรถนะให้เหมำะสมกับสมรรถนะ
บุคลำกร 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

   งำนทัพยำกรมนุษย์ได้ด ำเนินโครงกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์  ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมกำรสรรหำ  บรรจุ  แต่งตั้ง ถอดถอนและพัฒนำ   กิจกรรม
กำรสรรหำและคดัเลือกบุคลำกร  กำรจัดท ำคูม่ือครู  กิจกรรมก ำหนดสมรรถนะ
บุคลำกรตำมต ำแหน่งงำน   กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่   
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย ์
ผู้จัดท ำรำยงำน 1.  มิสเกสร  สีนวล  2.มิสศิรินธร  มำชัยวงศ์  3. มิสณฐอร  หำญสมบูรณ์  4. มิสนิฤมล  ขัดธิพงษ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนธิิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 ออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากร 

มาตรการ การด าเนินงาน 
4.3.1 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมอืจำก
ผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครอง สมำคม
ศิษย์เก่ำในกำรระดมทุนเพื่อจัดกองทุน
เพิ่มเตมิในเงินเดือน / สวสัดิกำรแก่
บุคลำกร 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. ส ำนักผู้อ ำนวยกำรร่วมกับฝ่ำยกจิกำรนักเรียนจัดกิจกรรมผ้ำป่ำกำรกุศล  
กิจกรรม Blue & White Night “ ๖๐ ปี รำตรี  น้ ำเงิน – ขำว 

2. ฝ่ำยกำรเงินด ำเนินโครงกำรจัดหำรำยได้เข้ำกองทุนบ ำเหน็จ-บ ำนำญ  ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมร้ำนสวัสดิกำรจ ำหน่ำยเครื่องดืม่  กิจกรรมจ ำหน่ำย
ของทีร่ะลึก 

 
4.3.2 จัดหำแนวทำงช่วยเหลือครู 
ผู้ปกครองที่ประสบปัญหำทำงด้ำน
เศรษฐกิจ  
1) จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับสภำวะเศรษฐกิจ / กำรวำงแผน
ชีวิตแก่ครอบครัวและบุตรหลำนใน
อนำคต 
2) ให้ทุนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนท่ีประสบ
ภำวะทำงเศรษฐกิจในครอบครัวโดย
พิจำรณำเป็นรำยกรณ ี
3) จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. ส ำนักผู้อ ำนวยกำรร่วมกับงำนแนะแนวให้ทุนกำรศึกษำแก่ผูเ้รียนทีป่ระสบ
ภำวะทำงเศรษฐกิจในครอบครัวโดยพิจำรณำเป็นรำยกรณี  ในปีกำรศึกษำ  
2560 นักเรียนที่มำขอรับทุน  จ ำนวน  1  คน 

2. งำนทรัพยำกรมนุษย์จดัประชุมเชงิปฏิบัติกำรหัวหนำ้ในทุกระดับเพื่อจัดท ำ
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

 ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย ์
ผู้จัดท ำรำยงำน 1.  มิสเกสร  สีนวล  2.มิสศิรินธร  มำชัยวงศ์  3. มิสณฐอร  หำญสมบูรณ์   4. มิสนิฤมล  ขัดธิพงษ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนธิิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ 

มาตรการ การด าเนินงาน 
4.4.3 น ำผลสัมฤทธ์ิระดับมูลนิธิฯ และ
ระดับชำตไิปเป็นส่วนหน่ึงของกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครผูู้สอน 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

    โรงเรียนไม่น ำ  ผลสมัฤทธ์ิระดบัมูลนิธิฯ และระดับชำตไิปเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครผูู้สอน 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ งำนทรัพยำกรมนุษย ์
ผู้จัดท ำรำยงำน 1.  มิสเกสร  สีนวล  2.มิสศิรินธร  มำชัยวงศ์  3. มิสณฐอร  หำญสมบูรณ์   4. มิสนิฤมล  ขัดธิพงษ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนในเครือมูลนธิิฯให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.5 จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของทรัพยากรมนุษย์ 

มาตรการ การด าเนินงาน 
4.5.1 สร้ำงระบบรองรับอตัรำกำรเข้ำ
ออกของบุคลำกร 
 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

   งำนทรัพยำกรมนุษย์ด ำเนินโครงกำรแผนบริหำรควำมเสีย่งทรัพยำกรมนุษย์  ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมสรรหำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ/ควำมเช่ียวชำญตรงกับควำม
ต้องกำร  กิจกรรมกำรให้สวสัดิกำร  กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนำบคุลำกร  โครงกำร
เพชรน้ ำหนึ่ง  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมบุคลำกรทีม่ีผลงำนดีเด่น  
กิจกรรมส่งเสริมครูและพนักงำนท่ีไม่ขำด ลำ มำสำย  โครงกำรทัศนศึกษำ 
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แบบสรุปการรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

 ปีการศึกษา 2560 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างและขยาย
เครือข่ายความ
ร่วมมือต่างๆ กับทุก
ภาคส่วนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
เพ่ือยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

5.1 ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
องค์กร/หน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

5.1.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำร
สร้ ำงสั งคมแห่ งกำร เรี ยนรู้ ของ
สถำนศึกษำ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนบริหำรฝ่ำย 
- งำนแหล่งเรียนรู ้
- งำนหลักสูตร 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีน  
- งำนแนะแนว 
- งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 
- งำนระดับชั้น 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน หัวหน้ำฝำ่ยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ 

มาตรการ การด าเนินงาน 
5.1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา
โดยเปดิโอกำสให้ผู้ปกครองและศษิย์เก่ำ
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำมสีว่น
ร่วมในกำรพัฒนำเครือข่ำยเพื่อสรำ้ง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน เช่น เชิญ
ผู้ปกครองและศิษย์เก่ำเข้ำมำมสี่วนร่วม
น ำผู้เรยีนไปศึกษำ/ใช้แหล่งเรียนรูจ้ำก
หน่วยงำน /องค์กร /สถำนประกอบกำร
ของผู้ปกครองและศิษยเ์ก่ำร่วมมือกัน
สร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ในและนอก
โรงเรียน 

สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

1. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรูสู้่ชุมชน ดังนี้  ด้ำนศำสนพิธี ณ 
ศูนย์ศึกษำพุทธศำสนำวันอำทิตย์ วัดบุญวำทย์วิหำรพระอำรำมหลวง ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำไทย เรื่อง ตุง ณ  ศูนย์เรียนรู้ปัทมเสวี ด้ำน
ประวัติศำสตร์กับชุมชนท่ำมะโอ  

2. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้แบบบรูณำกำร ดังนี้  
ระดับประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  2 กิจกรรม “เปิดต ำนำน ชำมก๋ำไก”่ ณ  โรงงำนเซรำมิค 
ประถมศึกษำปีท่ี  3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ  ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย 
ประถมศึกษำปีท่ี  4 กิจกรรม “บ้ังไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง”  ณ ชุมชนท่ำมะโอ 
ประถมศึกษำปีท่ี  6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่น้อง 
ระดับมัธยมศึกษำ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “เซรำมิคล ำปำง” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ล ำปำง” 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้อย่ำง
พอเพียง ” 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 กิจกรรม “ต้นเทียนแสนสวย” ณ อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท ำปุ๋ยหมัก ท ำลูกประคบ กำรสี
ข้ำวกล้อง กำรท ำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรท ำนำ ” 
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แบบสรุปการรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

 ปีการศึกษา 2560 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เสริมสร้างให้
บุคลากรมีการสร้าง
องค์ความรู้ ถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยน และ
เผยแพร่ความรู้  
นวัตกรรมและอื่นๆ 
ที่ได้รับจากการ
พัฒนา 

กลยุทธ์ที่  6.1 พัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

6.1.1. ส่งเสริมบุคลำกรให้มีกำร
พัฒนำด้ำนกำรจดักำรควำมรู้กำร
แลกเปลีย่น และกำรเผยแพร่ควำมรู้ 
นวัตกรรม 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนประกันคุณภำพ 
ฝ่ำยทุกฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำร
บริกำร (7 ฝ่ำย) 
- งำนบริหำรฝ่ำยทุกฝ่ำย 
 

 
6.1.2. ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำร
ควำมรู้ภำยในโรงเรียน 

 
6.1.3. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำร
แสวงหำองค์ควำมรู ้ที ่ม ีค ุณค่ำต ่อ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 

 
6.1.4.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่ำต่อ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 

 
6.1.5, ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรกำร
จัดเก็บและสืบค้นควำมรู้ของบุคลำกร 

 

 
6.1.6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำร
ถ่ำยทอด และกำรใช้ประโยชน์จำกองค์
ควำมรู้ 

 

กลยุทธ์ที่   6.2  ส่งเสรมิ
กระบวนกำรรวมรวม จัดเก็บ 
เผยแพร่ องค์ควำมรู้ที่ดีเพื่อ
พัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่ง
กำรเรยีนรู้อย่ำงยั่งยืน 

6.2.1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม 
 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
- งำนประกันคุณภำพ 
ฝ่ำยวิชำกำร 
- งำนบริหำรฝ่ำย 

 

6.2.2.ส่งเสริมกระบวนกำรรวบรวม 
จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ควำมรู้ที่ดีเพือ่
พัฒนำและน ำไปสู่กำรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน หัวหน้ำฝำ่ยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและอื่นๆ 
ที่ได้รับจากการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่  6.1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

มำตรกำร กำรด ำเนินงำน 
 เฉลี่ยร้อยละ  69.58   (จำก 6 ข้อย่อย ของมำตรกำร 6.1.1 -  6.1.6) 

ระดับคณุภำพ 3 =  ด ี
 

6.1.1. ส่งเสริมบุคลำกรให้มีกำรพฒันำ
ด้ำนกำรจดักำรควำมรู้กำรแลกเปลี่ยน 
และกำรเผยแพร่ควำมรู้ นวัตกรรม 
6.1.2. ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำร
ควำมรู้ภำยในโรงเรียน 
1) ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้
ภำยในโรงเรียน 
(1)ส่งเสริมให้เกิดกำรท ำงำนแบบมีส่วน
ร่วมระหว่ำงบุคลำกร ผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่ำในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่
ชัดเจนของควำมรู้ที่ส ำคัญและจ ำเป็น
ส ำหรับโรงเรียน 
(2)ส่งเสริมให้มีกำรเปลี่ยนควำมรู้โดยนัย 
(Tacit Knowledge) ออกมำเป็นควำมรู้
แจ้งชัด(Explicit Knowledge) โดยกำร
บันทึกรวบรวมไว้เพื่อเป็นฐำนข้อมูล
ควำมรู้ของโรงเรียน 
(3)สร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ 
โดยกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 
เพื่อให้บุคลำกรน ำกระบวนกำรจดักำร
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตังิำน
อย่ำงเต็มใจ 
(4)จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนำ 
และออกไปทัศนศึกษำเพื่อให้บุคลำกร
มีควำมรู้และสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำร
จัดกำรควำมรู ้
(5)จัดท ำกิจกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
กำรระดมสมอง กำรประชุมปฏิบัติกำร 
ร่วมกันของบุคลำกรเพื่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร 
ผู้ปกครองศิษย์เก่ำผู้เช่ียวชำญ หรือ

6.1.1 และ 6.1.2 ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จ านวน 4  ข้อ จากจ านวน 5 ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 
(1)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีนจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ (ผู้ปกครองพบครู) 
2. ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีนจัดตั้งผู้ปกครองเครือข่ำยในทุกระดับชั้น 

 
(2)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีนร่วมกับฝ่ำยวิชำกำรจัดประชุมผู้ปกครองภำคเรียนละ  1  
ครั้ง  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจำกผู้ปกครอง 

2. งำนประกันคุณภำพส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจดัท ำแผน 

3. ส ำนักผู้อ ำนวยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  เพื่อรบัฟัง
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 

 
(3)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
        ทุกฝ่ำยสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ โดยกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 
เพื่อให้บุคลำกรน ำกระบวนกำรจดักำรควำมรูไ้ปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 
(4)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
       งำนทรัพยำกรมนุษย์ร่วมกับฝ่ำยวิชำกำรจดัอบรมสัมมนำ และออกไปทัศนศึกษำ
เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้และสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรจัดกำรควำมรู ้
 
(5)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยวิชำกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกับผูเ้ชี่ยวชำญจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง  
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มำตรกำร กำรด ำเนินงำน 
หน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนือ่ง 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง  มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่
2. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรูสู้่ชุมชน ดังนี้  ด้ำนศำสนพิธี ณ 

ศูนย์ศึกษำพุทธศำสนำวันอำทิตย์ วัดบุญวำทย์วิหำรพระอำรำมหลวง ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำไทย เรื่อง ตุง ณ  ศูนย์เรียนรู้ปัทมเสวี ด้ำน
ประวัติศำสตร์กับชุมชนท่ำมะโอ  

3. งำนแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้แบบบรูณำกำร ดังนี้  
ระดับประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “ท้องฟ้ำน่ำชม” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  2 กิจกรรม “เปิดต ำนำน ชำมก๋ำไก”่ ณ  โรงงำนเซรำมิค 
ประถมศึกษำปีท่ี  3 กิจกรรม “กำรผลิตกระดำษจำกมูลช้ำง” ณ  ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย 
ประถมศึกษำปีท่ี  4 กิจกรรม “บ้ังไฟไฮเทค” ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกำะคำ 
ประถมศึกษำปีท่ี  5 กิจกรรม “ เทียนธรรม ส่องทำง”  ณ ชุมชนท่ำมะโอ 
ประถมศึกษำปีท่ี  6 กิจกรรม “กำรใช้ทัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน” ณ สวนสองพี่น้อง 
ระดับมัธยมศึกษำ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 กิจกรรม “เซรำมิคล ำปำง” ณ  โรงงำนเซรำมิค 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 กิจกรรม “ต้นสำย ปลำยน้ ำ ที่สำมขำ” ณ บ้ำนสำมขำ อ.แม่ทะ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 “ทรัพยำกรท้องถิ่น เหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ล ำปำง” 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 กิจกรรม “ภูมิปัญญำไทย สรร-สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้อย่ำง
พอเพียง ” 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 กิจกรรม “ต้นเทยีนแสนสวย” ณ อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 กิจกรรม “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท ำปุ๋ยหมัก ท ำลูกประคบ กำรสี
ข้ำวกล้อง กำรท ำสุ่มไก่ และเรียนรู้กำรท ำนำ ” 
 

6.1.3 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำร
แสวงหำองค์ควำมรู้ที่มีคุณค่ำต่อกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
(1) สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบคุลำกรด้ำน
กระบวนกำรแสวงหำองคค์วำมรูอ้ย่ำงเป็น
ขั้นตอนโดยกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อ
เพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในกำร
แสวงหำควำมรู ้
(2) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมให้บุคลำกร
ทุกฝ่ำยผู้ปกครองและศิษยเ์ก่ำร่วมมือ
กันในกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผน เพื่อ
ก ำหนดและแสวงหำควำมรู้ที่จ ำเปน็ต่อ
กำรพัฒนำโรงเรียน  
 (3) สนับสนุนให้มีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยที่บุคลำกรต้องเรียนรู้ ซึ่งตรง
ตำมภำระงำนที่บุคลำกรได้รับ
มอบหมำยและสอดคล้องกับเป้ำหมำย
ของโรงเรียน  
(4)ส่งเสรมิให้จัดท ำฐำนข้อมูลที่เป็นเอกสำร 

6.1.3  ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จ านวน  4  ข้อ จากจ านวน 6 ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 66.66 
 
(1)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
          ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนทรัพยำกรมนุษย์ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในกำรแสวงหำควำมรู ้จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
 
(2)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีนร่วมกับฝ่ำยวิชำกำรจัดประชุมผู้ปกครองภำคเรียนละ  1  
ครั้ง  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจำกผู้ปกครอง 

2. งำนประกันคุณภำพส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจดัท ำแผนพฒันำกำรจัดกำรศึกษำ 

3. ส ำนักผู้อ ำนวยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  เพื่อรบัฟัง
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 

 
(3)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
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มำตรกำร กำรด ำเนินงำน 
สิ่งพิมพ์ คู่มือ และต ำรำ เพื่อส่งเสริมให้
บุคลำกรได้แสวงหำและรวบรวมควำมรู ้
(5)ส่งเสริมให้บุคลำกรใช้วิธีในกำรแสวงหำ
และรวบรวมควำมรู้จำกเพื่อนร่วมงำน 
หัวหน้ำงำน ผู้บริหำรผู้ปกครองศิษย์เก่ำ 
ผู้เชี่ยวชำญ เอกสำร สิ่งพิมพ์ ต ำรำ และ
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(6)ส่งเสริมให้บุคลำกรแสวงหำควำมรู้
เพื่อน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและ
ข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนและ
พัฒนำงำน 

3. ฝ่ำยวิชำกำรก ำหนดให้ครผูู้สอนท ำวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำรจดักระบวนกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ  1  เรื่อง 

4. ครูสนับสนุนกำรสอนจัดท ำคูม่ือปฏิบัติงำน ที่ประกอบด้วยบทพรรณนำงำน 
ข้อก ำหนด  มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

 
 (4)  ไม่ได้ปฏิบัต/ิน้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ครูผูส้อนท ำวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

2. ครูสนับสนุนกำรสอนจัดท ำคูม่ือปฏิบัติงำน ที่ประกอบด้วยบทพรรณนำงำน 
ข้อก ำหนด  มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

 
 (5)   ไม่ได้ปฏิบัต/ิน้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนนิเทศและวิจัยในช้ันเรียนส่งเสริมให้ครสูลับกันนเิทศกำรสอนภำยในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรูเ้พื่อรวบรวมควำมรู้จำกเพื่อนร่วมงำนและหัวหนำ้กลุม่สำระฯ 

2. ครูสนับสนุนกำรสอนที่มำรับงำนในหน้ำท่ีใหม่จะได้รับถ่ำยทอดควำมรู้จำก
หัวหน้ำตำมสำยบังคับบญัชำและเพื่อนร่วมงำน  นอกจำกน้ีศึกษำไดจ้ำกคู่มือ
ปฏิบัติงำน 

(6)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอนส่งเสรมิให้บุคลำกรแสวงหำ
ควำมรู้  เพื่อน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ   ข้อบกพร่องในกำรปฏิบัตงิำนและ
พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

2. หัวหน้ำฝ่ำยในสำยงำนครสูนับสนนุกำรสอน  ก ำหนดใหผู้้ที่มำรับต ำแหน่งใหม่
ได้ศึกษำคูม่ือปฏิบัติงำน ที่ประกอบด้วยบทพรรณนำงำน ข้อก ำหนด  
มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนจำกท่ีมีอยู่เดิม พร้อมทั้งแก้ไข
ปัญหำ   ข้อบกพร่องในกำรปฏิบัตงิำนและพัฒนำงำนท่ีไดร้ับมอบหมำย 

 
6.1.4 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่ำต่อกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
(1)ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำควำมรู้ที่มีอยู่
ในตัวบุคคลพัฒนำให้เกิดเป็นควำมรู้
ใหม่โดยกำรสร้ำงแนวคิด ทฤษฎีใหม่ 
เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กับควำมรู้เดิมมำใช้ใน
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำน 
(2)ส่งเสริมให้บุคลำกรมีอิสระในกำร
เรียนรู้ และสร้ำงสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ทีม่ี
คุณค่ำ ต่อกำรปฏิบตัิงำนภำยใน
โรงเรียน 
(3)ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำควำมรู้จำก

6.1.4  ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จ านวน 3  ข้อ จากจ านวน 6 ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 
(1)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนนิเทศและวิจัยในช้ันเรียนก ำหนดให้ครูท ำวิจัยอย่ำงน้อยปีกำรศกึษำละ  1  
เรื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกดิแนวคิดใหม่/นวัตกรรมใหม่ๆ 

2. หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยกระตุ้นให้ครูสำยสนับสนุนกำรสอนพัฒนำควำมรู้ที่มีอยู่ให้
เกิดควำมคดิใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำงำนท่ีรับผิดชอบ 

 
 (2)  ไม่ได้ปฏิบัต/ิน้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. งำนนิเทศและวิจัยในช้ันเรียนก ำหนดให้ครูท ำวิจัยอย่ำงน้อยปีกำรศกึษำละ  1  
เรื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกดิแนวคิดใหม่/นวัตกรรมใหม่ๆ 
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ภำยในตัวบุคคล ควำมรู้จำกฐำนข้อมูล
ของโรงเรียนและควำมรู้จำกภำยนอก
โรงเรียน มำพัฒนำ ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนำให้เกิดควำมรู้
ใหม่โดยเฉพำะแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อ
เป็นกำรต่อยอดควำมรู ้
(4)ส่งเสรมิให้บุคลำกรด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรกำรสร้ำงควำมรู้โดยกำร
ประมวลผลจำกข้อมลู (Data) 
สำรสนเทศ (Information) 
ควำมรู้ (Knowledge) ตลอดจน
ประสบกำรณ์ของบุคคล เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่จำกควำมรู้เดิม 
(5)ส่งเสริมให้เกิดกำรผลิตหรือใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสร้ำงควำมรู้ 
และนวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำนภำยในโรงเรียน 
(6)ส่งเสริมให้มีกำรจูงใจหรือรำงวัล
ส ำหรับบุคลำกรที่มีกำรคิดหรือสร้ำงสรรค์
องค์ควำมรู้หรือนวัตกรรมใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยกระตุ้นให้ครูสำยสนับสนุนกำรสอนพัฒนำควำมรู้ที่มีอยู่ให้
เกิดควำมคดิใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำงำนท่ีรับผิดชอบ 

 
 (3)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยวิชำกำรจดัอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ด้ำนกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนำให้เกิดควำมรู้ใหม่โดยเฉพำะแนวปฏิบัติที่
ดี และเพื่อเป็นกำรต่อยอดควำมรู ้

2. งำนนิเทศและวิจัยในช้ันเรียนด ำเนินกำรก ำกับติดตำมกำรเรียนกำรสอนโดย
เชิญผู้เช่ียวชำญจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้ แนะน ำกำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอนใหม่ ๆ ให้กับครูผู้สอน 

3. งำนโภชนำกำรเชิญวิทยำกรจำกภำยนอกมำสำธติกำรประกอบอำหำร เพื่อต่อ
ยอดควำมรูเ้ดิมให้กับพนักงำน 

 
(4)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน  งำนนิเทศและวจิัยในช้ันเรียน 
สร้ำงควำมตระหนัก โดยกำรให้ข้อมูลย้อนกลบัในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
จำกผลกำรนิเทศและวิจัยในช้ันเรยีน  เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 

2. หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยมีกำรกระตุ้นให้ครูสำยสนับสนุนกำรสอนได้พัฒนำงำนท่ี
ได้รับมอบหมำย  โดยกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ เพื่อองค์ควำมรู้
ใหม่/แนวปฏิบตัิงำนใหม ่

 
 (5)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนหลักสูตรและกำรสอน  งำนนิเทศและวจิัยในช้ันเรียน 
ส่งเสริมใหค้รูผู้สอน ผลติหรือใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสร้ำงควำมรู้ และ
นวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

2.  หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝำ่ยส่งเสริมให้ครสูำยสนับสนุนกำรสอนได้พัฒนำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย โดยกำรผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพื่อสร้ำงควำมรู้ และ
นวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนภำยในโรงเรียน 

 
 (6)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
          งำนทรัพยำกรมนุษย์ด ำเนนิโครงกำรเพชรน้ ำหนึ่ง กิจกรรมสง่เสริมบคุลำกรที่มี
ผลงำนดเีด่น   เพื่อเป็นกำรจูงใจหรือรำงวัลส ำหรับบุคลำกรที่มีกำรคิดหรือสร้ำงสรรค์องค์
ควำมรู้หรือนวัตกรรมใหม ่
 

6.1.5 ส่งเสรมิใหเ้กิดกระบวนกำรกำร
จัดเก็บและสบืค้นควำมรู้ของบคุลำกร 
(1)จัดให้มีกำรก ำหนดนโยบำยร่วมกนั
เกี่ยวกบัประเภทของควำมรู้ที่ควร

6.1.5  ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จ านวน 5  ข้อ จากจ านวน 8 ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 62.50 
 
(1)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
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ด ำเนนิกำรจัดเก็บ โดยเฉพำะที่ควำมรู้ที่มี
ควำมส ำคญัและจ ำเป็นต่อควำมส ำเร็จ
ของโรงเรียน 
(2)จัดให้มีระบบ กระบวนกำร ขั้นตอนใน
กำรจัดเก็บควำมรู้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนในกำรจัดเก็บควำมรูส้ ำหรบั
บุคลำกร 
(3)จัดให้มีหน่วยงำนกำรจัดกำรควำมรู้
ที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบองค์ควำมรู้ที่
ส ำคัญและจ ำเป็นของหน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำยในโรงเรียน ก่อนที่จะท ำกำรจัดเก็บ
ควำมรู้ไว้ในฐำนควำมรู้ของโรงเรียน 
(4)จัดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำร
จัดเก็บควำมรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อควำม
สะดวกในกำรสืบค้นข้อมูล 
(5)จัดให้มีกำรประเมนิผลกำรจดัเกบ็และ
สืบค้นควำมรู้ โดยกำรก ำจดัควำมรูเ้ก่ำที่
ล้ำสมยั ไม่ถูกต้องหรือไม่มีประโยชน์
ออกจำกฐำนข้อมูลควำมรู้ของโรงเรียน 
(6)จัดให้มีสถำนที่และอุปกรณ์ในกำร
จัดเก็บควำมรู้ที่เพียงพอ สะดวก 
ปลอดภัย เป็นสดัส่วน และสะดวกในกำร
สืบค้น 
(7)ส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรน ำควำมรู้ที่เกิดจำกทักษะ 
ประสบกำรณ์ที่เป็นแนวปฏิบตัิทีด่ี
จัดเก็บในฐำนข้อมูลใหเ้ป็นคลังควำมรู้
ของโรงเรียนในรูปแบบทีส่ำมำรถสืบค้น
และน ำกลับมำใช้ได้อีกภำยหลัง 
(8)ส่งเสริมให้บุคลำกรสำมำรถใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรใช้
คอมพิวเตอร์ กำรใช้อินเตอร์เน็ตในกำร
จัดเก็บและสืบค้นควำมรู้ที่ต้องกำรทั้ง
จำกภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
 
 

ด ำเนินกำรดังนี ้
       โรงเรยีนมีกำรก ำหนดนโยบำยร่วมกนัเกีย่วกับประเภทของควำมรูท้ี่ควรด ำเนินกำร
จัดเก็บ โดยเฉพำะที่ควำมรู้ที่มีควำมส ำคญัและจ ำเป็นต่อควำมส ำเรจ็ของโรงเรียน โดย
มอบหมำยให้งำนศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศจัดเก็บข้อมลูต่ำง ๆ  ในรูปแบบกำรบันทึก
วีดีโอในกำรอบรม/สัมมนำต่ำง ๆ   บันทึกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
 
(2)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
    งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ก ำหนดระบบ กระบวนกำร ขั้นตอนในกำรจัดเก็บ
ควำมรู้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรจัดเก็บควำมรู้ส ำหรับบุคลำกร  ดังนี้ ครู/
บุคลำกรที่มคีวำมประสงค์จะจัดเกบ็ควำมรู้ให้เขียนควำมประสงค์ในแบบแจ้งควำมจ ำนง 
บุคลำกรในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีจะไปด ำเนินกำรบันทึก  พร้อมจดัเก็บในคอมพิวเตอร์
และลงทะเบียนรำยกำรควำมรูต้ำมล ำดับ 
 
(3) ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
    งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศท ำหน้ำทีจ่ัดเก็บควำมรู้ไว้ในฐำนควำมรู้ของโรงเรียน  
 
(4)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
       งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรจัดเก็บควำมรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมูล 
 
 (5)  ไม่ได้ปฏิบัต/ิน้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
       ไมไ่ดด้ ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดเก็บและสบืค้นควำมรู ้
 
 (6)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
       งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศมีสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บควำมรู้ที่เพียงพอ 
สะดวก ปลอดภัย เป็นสดัส่วน และสะดวกในกำรสืบค้น 
 
 (7)  ไม่ได้ปฏิบัต/ิน้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
        งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับบุคลำกร  
เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรน ำควำมรู้ที่เกิดจำกทักษะ ประสบกำรณ์ที่ เป็นแนวปฏิบตัิที่ดี
จัดเก็บในฐำนข้อมูลใหเ้ป็นคลังควำมรู้ของโรงเรียนในรูปแบบท่ีสำมำรถสืบค้นและน ำ
กลับมำใช้ได้อีกภำยหลัง 
 
 (8)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
      งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับบุคลำกร  
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สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรใช้อินเตอร์เน็ตในกำรจดัเก็บ
และสบืค้นควำมรู้ที่ต้องกำรทั้งจำกภำยในและภำยนอกโรงเรยีน 

6.1.6 ส่งเสริมให้เกดิกระบวนกำรถ่ำยทอด 
และกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
(1)ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนมีโอกำส
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ทั้ง
ภำยใน และภำยนอกโรงเรียน 
 (2)จัดให้มีกิจกรรมแบ่งปันควำมรู้เพื่อให้
บุคลำกรมีโอกำสน ำเสนอ แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
และน ำควำมรู้ที่ได้รับจดัเก็บลงใน
ฐำนควำมรู้ของโรงเรียน 
(3)ส่งเสริมใหม้ีกำรเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
แบ่งปันควำมรู้ผ่ำนวิธีต่ำงๆ ระหว่ำง
บุคลำกรภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
เพื่อน ำมำใช้พัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
(4)ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรเผยแพร่
ควำมรู้ แลกเปลี่ยนควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์กับบุคลำกรจำกหนว่ยงำน
ภำยนอกในงำนประชุม งำนสมัมนำ 
และงำนกำรจดันิทรรศกำรต่ำงๆ  
(5)จัดให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ของ
โรงเรียนโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และ
อินทรำเน็ตในรูปแบบของเอกสำร 
Webpage, Web board, Web 
block และรูปแบบอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
กำรเผยแพรค่วำมรู้ทั้งภำยนอกและ
ภำยในองค์กร 
(6)สนับสนุนงบประมำณ และวสัดุ
อุปกรณ์ให้กับบุคลำกร หน่วยงำน เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรเผยแพร่และน ำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและ
เพียงพอ 
(7) ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำควำมรู้ไปใช้
ในกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
(8) จัดให้มีกำรประเมิน และให้ข้อมลู
ป้อนกลับเกีย่วกับกำรถำ่ยทอดและกำรใช้
ประโยชนจ์ำกองค์ควำมรู้ เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

6.1.6  ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จ านวน 6  ข้อ จากจ านวน 8 ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ  75.00 
 
(1)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
     ทุกฝ่ำยเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ทั้งภำยใน 
และภำยนอกโรงเรียน 
 
 (2)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยวิชำกำรจดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในทุกกลุม่สำระกำรเรียนรู้เพื่อให้
บุคลำกรมีโอกำสน ำเสนอ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ ์

2. ฝ่ำยปฐมวัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับเรื่องที่ครูได้ไปเข้ำร่วม
อบรม/สัมมนำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  

 
 (3) ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
  ฝ่ำยวิชำกำรและฝ่ำยปฐมวัยได้ด ำเนินกำรกำรเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแบ่งปันควำมรู้ผ่ำน
วิธีต่ำงๆ ระหว่ำงบุคลำกรภำยในเพื่อน ำมำใช้พัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 
(4)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยปฐมวัยจัดนิทรรศกำรจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำรในโครงกำรเปดิโลก
ปฐมวัย  ณ หอประชุมจันทน์ผำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 

2. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนประชำสัมพันธ์  จัดกำรแสดงควำมสำมำรถของ 
นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศกึษำ และกำรแสดงรำงวัลต่ำงๆ ของโรงเรียน 
ทั้งด้ำนวิชำกำร และด้ำนกจิกรรม ณ บ้ำนบริบรูณ์ กำดกองต้ำ จังหวัดล ำปำง 

3. ฝ่ำยปฐมวัย จดักิจกรรมเยี่ยมศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์
โรงเรียน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กบัชุมชนให้เป็นท่ีรู้จัก ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต่ำงๆ ในจังหวัดล ำปำง 

 
 (5)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
          งำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศร่วมกับงำนประชำสัมพันธ์ด ำเนินกำรเผยแพร่
ควำมรู้ของโรงเรียนโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทรำเน็ตในรูปแบบของเอกสำร 
Webpage, Line, Face book และรูปแบบอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้ทั้ง
ภำยนอกและภำยในองค์กร 
 
(6)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
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มำตรกำร กำรด ำเนินงำน 
         โรงเรียนสนับสนุนงบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์ให้กับบุคลำกร หน่วยงำน เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรเผยแพร่และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 
 
 (7)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
      หัวหน้ำทุกระดับส่งเสริมให้บุคลำกรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ 
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
 
(8) ไมไ่ด้ปฏบิัติ/น้อย  ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
   ไมม่ีกำรประเมิน หรือกำรให้ข้อมลูป้อนกลับเกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดและกำรใช้ประโยชน์
จำกองค์ควำมรู้ 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง    พ.ศ.2560  -  2564 

ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกฝ่ำย 
ผู้จัดท ำรำยงำน หัวหน้ำฝำ่ยทุกฝ่ำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและอื่นๆ 
ที่ได้รับจากการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่   6.2  ส่งเสรมิกระบวนกำรรวมรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ควำมรู้ที่ดีเพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู้ 
อย่ำงยั่งยืน 

มำตรกำร กำรด ำเนินงำน 
6.2.1  ส่งเสริมให้เกดิกระบวนกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม 
6.2.2 ส่งเสริมกระบวนกำรรวบรวม 
จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ควำมรู้ที่ดีเพือ่
พัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
 (1)ส่งเสริมใหม้ีกำรจดัเก็บควำมรู้ในรปูแบบ
เอกสำรต่ำงๆ  หรือในระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเช่น เอกสำรประกอบกำรสอน 
คู่มือกำรปฏิบตัิงำน รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน Webpageและ Web board 
เป็นต้น 
(2) จัดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้ มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของควำมรู้ ตลอดจนประเมินคุณค่ำ
ของควำมรู้ ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูล 
(3)เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลควำมรู้ของ
โรงเรียนเพื่อเป็นคลังควำมรู้ส ำหรบั
บุคลำกรทั้งภำยและภำยนอก 
(4)ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บและ
สืบค้นควำมรูเ้พื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำน เช่น กำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรใช้
อินเตอรเ์นต็อินทรำเน็ต 
(5)จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลำกรได้มี
โอกำสในกำรเผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
รวมถึงแบ่งปันประสบกำรณ์กับ
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียน ในรูปแบบของกำรประชุม 
สัมมนำ และกำรจดันิทรรศกำร 
(6)จัดท ำข้อมูล ข่ำวสำร และควำมรูท้ี่เป็น
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้จ านวน 5  ข้อ จากจ านวน 6 ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 
 
(1)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
     ทุกฝ่ำยร่วมกับงำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศส่งเสริมให้มีกำรจัดเก็บควำมรู้ในรูปแบบ
เอกสำรต่ำงๆ  หรือในระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  เช่น เอกสำรประกอบกำรสอน คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน   Webpage 
 
 (2) ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
      ยังไม่มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ควำมรู้ ตลอดจนประเมินคณุค่ำของควำมรู้ ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูล 
 
(3)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
    ทุกฝ่ำยเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลควำมรู้ของ
โรงเรียนเพื่อเป็นคลังควำมรู้ส ำหรบับุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก 
 
(4)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
        ทุกฝ่ำยส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บและ
สืบค้นควำมรูเ้พื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรใช้คอมพวิเตอร์ กำรใช้
อินเตอรเ์นต็อินทรำเน็ต 
 (5)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย  ปฏิบัติอย่ำงมีคณุภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้

1. ฝ่ำยวิชำกำรจดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ด้ำนกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  ด้ำนควำมรู้ที่ได้รับกำรอบรม/สมัมนำ/ศึกษำ  
ดูงำน 

2. ฝ่ำยปฐมวัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้รูในฝ่ำยปฐมวัยเพื่อเผยแพร่ควำมรู้
ที่ได้จำกำรเข้ำร่วมอบรม/สมัมนำ/ศึกษำดูงำน 

3. ฝ่ำยปฐมวัยจัดนิทรรศกำรจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำรในโครงกำรเปดิโลก
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มำตรกำร กำรด ำเนินงำน 
ผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้ทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลควำมรู้ของ
โรงเรียน 

ปฐมวัย  ณ หอประชุมจันทน์ผำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
4. ฝ่ำยวิชำกำรร่วมกับงำนประชำสัมพันธ์  จัดกำรแสดงควำมสำมำรถของ 

นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศกึษำ และกำรแสดงรำงวัลต่ำงๆ ของโรงเรียน 
ทั้งด้ำนวิชำกำร และด้ำนกจิกรรม ณ บ้ำนบริบรูณ์ กำดกองต้ำ จังหวัดล ำปำง 

5. ฝ่ำยปฐมวัย จดักิจกรรมเยี่ยมศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์
โรงเรียน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กบัชุมชนให้เป็นท่ีรู้จัก ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต่ำงๆ ในจังหวัดล ำปำง 

(6)  ไม่ได้ปฏิบตัิ/น้อย ปฏบิัติอย่ำงมีคุณภำพ  
ด ำเนินกำรดังนี ้
          ทุกฝ่ำยร่วมกับงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศจัดท ำข้อมูล ขำ่วสำร และควำมรู้ที่
เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของบคุลำกร ผ่ำนสื่อในรูปแบบตำ่งๆ เพือ่ให้ทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงฐำนข้อมูลควำมรู้ของโรงเรยีน 

 

 


