
๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร./
ครู ที่อยู่ใน
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 

๑.๑  มีน้้าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ๑
มาตรฐาน 

๖๖๓ ๗๒๐ ๙๒.๐๘ ๑ ๐.๙๒ 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๖๗๗ ๗๒๐ ๙๔.๐๓ ๑.๕ ๑.๔๑ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๖๖๗ ๗๒๐ ๙๓.๖๔ ๑.๕ ๑.๓๙ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค 

อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
๖๘๐ ๗๒๐ ๙๔.๔๔ ๑ ๐.๙๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑   ๙๓.๓๐ ๕ ๔.๖๖ 
 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย 
- กิจกรรมตรวจชั่งน้้าหนักวัดสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน มีการตรวจชั่งน้้าหนักวัดสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐานของ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได๎ท้าการบันทึกลงในสมุดบันทึกสุขภาพของเด็กเป็นรายบุคคล เทอมละ ๒ ครั้ง  
- กิจกรรมซํอมเสริมสมรรถนะด๎านรํางกาย มีการจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ดื่มนม ออกก้าลังกายและรับประทานอาหารที่

มีประโยชน๑ตํอรํางกายและแจ๎งให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบเพ่ือจะได๎รํวมกันพัฒนาเด็กให๎มีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ๑ 

- กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ  มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวยามเช๎ารํวมกันทุกวัน ทั้งอนุบาล ๑ - ๓ สัปดาห๑ละ ๓ วัน 
- กิจกรรมหนูน๎อยอนามัย มีการตรวจสุขภาพเด็กและบันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจ้า ได๎ฝึกให๎เด็กปฏิบัติ

ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ 
- กิจกรรมปลอดภัยหํางไกลโรค มีการจัดบอร๑ดให๎ความรู๎แกํเด็กและผู๎ปกครองเกี่ยวกับภาวะที่เสี่ยงตํอโรค อุบัติเหตุ

และภัยตําง ๆ มีการรณรงค๑ตํอต๎านยาเสพติด วันตํอต๎านยาเสพติดโลก 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑ 

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ ฯได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกายเหมาะสมตามวัย โดยได๎ด้าเนินงานตาม
โครงการสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย ซึ่งได๎จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ๑การสอน ด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในระดับปฐมวัยให๎มีการจัดกิจกรรมตรวจชั่งน้้าหนัก วัดสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะ
สุข จัดกิจกรรมซํอมเสริมสมรรถนะด๎านรํางกาย ให๎เด็กได๎ออกก้าลังกาย การเลํนเครื่องเลํนสนาม และมีอาหารเสริมนม 
จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ ให๎เด็กได๎เคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การละเลํนพ้ืนบ๎านเชํน รีรีข๎าวสาร แมํงูเอ๐ย  กิจกรรม
หนูน๎อยอนามัย เด็กได๎เรียนรู๎วิธีการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยครูได๎ชี้แนะในการดูแลสุขภาพของเด็ก มีการ
ตรวจสุขภาพของเด็ก ฝึกปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ และกิจกรรมปลอดภัยหํางไกลโรค  ครูได๎ให๎ความรู๎กับเด็ก
เกี่ยวกับเรื่องโรค อุบัติเหตุภัย จากบอร๑ดความรู๎และมีการรณรงค๑ตํอต๎านยาเสพติดในสถานศึกษา 
 



ผลการพัฒนา 
จากการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎และด้าเนินงานตามโครงการสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย มีการจัด

กิจกรรมที่หลากหลายอยํางตํอเนื่อง เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกายของเด็กปฐมวัยชํวยให๎ เด็กมีน้้าหนัก สํวนสูง 
ตามเกณฑ๑มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีรํางกายที่สมบูรณ๑แข็งแรงตามวัย มีทักษะการเคลื่อนไหว
รํางกาย สามารถเคลื่อนไหวรํางกายได๎คลํองแคลํว การประสานสัมพันธ๑กันของกล๎ามเนื้อใหญํ กล๎ามเนื้อเล็ก และ
ความสัมพันธ๑ระหวํางมือกับตาได๎เหมาะสมตามวัย เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได๎เหมาะสมกับวัยและ
ปฏิบัติตนตามข๎อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย สามารถบอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาได๎ รวมทั้งยังรู๎จัก
หลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมตําง ๆ โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ มีการเอาใจใสํดูแล ตรวจสุขภาพและ

ตรวจชั่งน้้าหนักวัดสํวนสูงนักเรียนทุกคนอยํางสม่้าเสมอและตํอเนื่อง รวมทั้งทางด๎านการจัดอาหารกลางวันให๎ครบ ๕ 
หมูํ และดูแลเด็กในการดื่มนม การออกก้าลังกาย และการเลํนกีฬา เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย
สมวัย  
 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๒.๑ รําเริงแจํมใส มีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง ๖๗๔ ๗๒๐ ๙๓.๖๑ ๑ ๐.๙๔ 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล๎าแสดงออก ๖๖๓ ๗๒๐ ๙๒.๐๘ ๑ ๐.๙๒ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ๑ตนเองได๎เหมาะสมกับวัย ๖๖๕ ๗๒๐ ๙๒.๓๖ ๑ ๐.๙๒ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ

รักธรรมชาติ 
๖๗๓ ๗๒๐ ๙๓.๔๗ ๒ ๑.๘๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒   ๙๒.๘๘ ๕ ๔.๖๕ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการสํงเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ๑และจิตใจ 

- กิจกรรมหนูน๎อยจิตแจํมใส  ได๎จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ออกมาน้าเสนอผลงานของตนเอง เด็กได๎แสดงออกถึงการ
ยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง 

- กิจกรรมหนูท้าได๎  ได๎จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎มีความมั่นใจในตนเอง กล๎าพูด กล๎าท้าและกล๎าแสดงความคิดเห็น
รํวมกับผู๎อ่ืน 

- กิจกรรมอารมณ๑ดีมีสุข ได๎จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎มีพฤติกรรมควบคุมอารมณ๑ อดทน อดกลั้น ได๎เหมาะสมกับวัย
และสถานการณ๑ 

- กิจกรรมหนูน๎อยคนเกํง  ได๎ให๎เด็กได๎เข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและธรรมชาติ  เด็กมี
ความสุขและสนุกในการท้างานศิลปะ มีความสุขกับเสียงเพลง มีความสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ 

โรงเรียนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านอารมณ๑และจิตใจ โดยครูผู๎สอนได๎ด้าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ และได๎ด้าเนินงานตามโครงการสํงเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ๑และจิตใจ 



สํงเสริมให๎เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกที่เหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ๑ตําง ๆ จัดกิจกรรมหนูน๎อยจิต
แจํมใสโดยจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎แสดงออกทางอารมณ๑ จิตใจ และความรู๎สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข รําเริง แจํมใส 
มีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง จัดกิจกรรมหนูท้าได๎ โดยปลูกฝ๓งให๎เด็กได๎กล๎าแสดงออก กล๎าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน จัด
กิจกรรมอารมณ๑ดีมีสุข ให๎เด็กเรียนรู๎จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุํม เพ่ือฝึกให๎เด็กได๎รู๎จัก
การควบคุมอารมณ๑ของตนเองได๎อยํางเหมาะสมตามสถานการณ๑ จัดกิจกรรมหนูน๎อยคนเกํง เพื่อให๎เด็กได๎รู๎จักชื่นชมและ 
แสดงความสามารถด๎านศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และได๎เรียนรู๎การอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎และด้าเนินงานตามโครงการสํงเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ๑และจิตใจ ได๎จัด
กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือสํงเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ๑ จิตใจ และความรู๎สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข 
รําเริง แจํมใส มีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ๑อยําง
เหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ๑ตําง ๆตลอดจนชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  มีผลการ
ประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรวางแผนพัฒนาด้าเนินการสํงเสริมให๎เด็กมีความกล๎าแสดงออกและสํงเสริมการรํวมกิจกรรมด๎าน
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวอยํางตํอเนื่องและสม่้าเสมอและควรเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ออกไปท้ากิจกรรมแขํงขันนอก
สถานที่ให๎มากเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู๎ ความสามารถของเด็กให๎พัฒนามากยิ่งขึ้น ควรน้าเด็กไปเรียนรู๎นอก
ห๎องเรียนให๎มากขึ้นและอยํางตํอเนื่องเพ่ือเด็กจะได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรงอยํางหลากหลาย ซึ่งจะชํวยสํงผลให๎เด็ก
มีพัฒนาการด๎านอารมณ๑และจิตใจของเด็กดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟ๓งค้าสั่งสอนของ
พํอแมํ ครูอาจารย๑ 

๖๗๔ ๗๒๐ ๙๓.๖๑ ๒ ๑.๘๗ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย๑สุจริต ชํวยเหลือแบํงป๓น ๖๗๙ ๗๒๐ ๙๕.๓๑ ๑ ๐.๙๔ 
๓.๓ เลํนและท้างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ๖๘๖ ๗๒๐ ๙๕.๒๘ ๑ ๐.๙๕ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาที่ตนนับถือ 
๖๗๗ ๗๒๐ ๙๔.๐๓ ๑ ๐.๙๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓   ๙๔.๓๑ ๕ ๔.๗๑  
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการสํงเสริมพัฒนาการด๎านสังคม 



- กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย  ได๎ปลูกฝ๓งระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ โดยครูได๎อบรมเด็กหน๎าเสาร๑ธง ได๎
สอดแทรกในการจัดประสบการณ๑แตํละวัน และจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ปฏิบัติตามข๎อตกลง จัดเก็บของเลํนของใช๎ รู๎จักการ
รอคอย และเชื่อฟ๓งค้าสั่งสอนของพํอแมํผู๎ปกครอง และครู 

- กิจกรรมเด็กดีมีความซื่อสัตย๑ ได๎จดบันทึกพฤติกรรมเด็กดีมีความซื่อสัตย๑เก็บของได๎สํงคืน และรู๎จักชํวยเหลือ
แบํงป๓น มีการจัดเวรท้าความสะอาดห๎องเรียน 

- กิจกรรมเลํนดีมีเหตุผล  ได๎จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎เลํนและท้ากิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืน ยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
ปฏิบัติตามข๎อตกลงและเป็นผู๎น้าผู๎ตามท่ีดี 

- กิจกรรมหนูน๎อยมารยาทงาม  ได๎จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎มีมารยาทในการฟ๓ง การพูด การรับประทานอาหาร และการ
แสดงความเคารพผู๎อื่นได๎เหมาะสมกับวัยและสถานการณ๑ 

- กิจกรรมวันส้าคัญ เด็กได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันส้าคัญตําง ๆ เชํน กิจกรรมแหํเทียนพรรษา กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ 
กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ ฯลฯ 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ 

โรงเรียนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีการพัฒนาการด๎านสังคม โดยได๎ด้าเนินงานตามโครงการสํ งเสริมพัฒนาการด๎าน
สังคมจัดกิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย ปลูกฝ๓งให๎เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และเชื่อฟ๓งค้าสั่งสอนของพํอแมํ 
ครูอาจารย๑ จัดกิจกรรมเด็กดีมีความซื่อสัตย๑ ปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนมีความซื่อสัตย๑สุจริต และรู๎จักชํวยเหลือแบํงป๓นผู๎อ่ืน จัด
กิจกรรมเลํนดีมีเหตุผล โดยปลูกฝ๓งให๎เด็กรู๎จักเลํนและท้างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางเหมาะสม จัดกิจกรรมหนูน๎อยมารยาท
งาม จัดกิจกรรมประกวดมารยาทในแตํละระดับชั้น และจัดกิจกรรมวันส้าคัญ ปลูกฝ๓งให๎เด็กได๎แสดงความเคารพตํอผู๎อ่ืน
ได๎อยํางเหมาะสม และเด็กได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในวันส้าคัญทางศาสนา เชํน วันมาฆบูชา วันเข๎าพรรษา วันพํอแหํงชาติ 
วันแมํแหํงชาติ วันถวายพวงมาลานักบุญยอห๑น แบปติสท๑ เดอ ลาซาล ฯลฯ 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และด้าเนินงานตามโครงการสํงเสริมพัฒนาการด๎านสังคม ครูได๎มีการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการด๎านสังคมของเด็กปฐมวัย เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด๎านสังคมได๎อยํางเหมาะสม
กับวัย มีวินัย สามารถปฏิบัติตามข๎อตกลงของห๎องเรียนและโรงเรียนได๎ รู๎จักจัดเก็บของเลํนของใช๎ รู๎จักการรอคอย
ตามล้าดับกํอนหลัง มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมได๎ส้าเร็จ เชื่อฟ๓งค้าสั่งสอนของพํอแมํ ผู๎ปกครอง และครู เด็กมี
ความซื่อสัตย๑สุจริต ไมํน้าทรัพย๑สินหรือสิ่งของของผู๎อ่ืนมาเป็นของตนเอง ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท้าความผิด มีน้้าใจ 
เอ้ือเฟ้ือ แบํงป๓น ชํวยเหลือผู๎อ่ืน เด็กเลํนและท้ากิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ดี ยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อ่ืน ปฏิบัติตาม
กฎกติกาข๎อตกลงและปฏิบัติตนเป็นผู๎น้าผู๎ตามที่ดีได๎ เด็กมีมารยาทในการพูด การฟ๓ง การรับประทานอาหาร ตลอดจน
แสดงความเคารพตํอผู๎ อ่ืนได๎อยํางเหมาะสมและปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได๎ มีผลการประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรวางแผนที่จะด้าเนินการพัฒนาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีความ
ซื่อสัตย๑ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการด้าเนินชีวิตในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนให๎มีความสุข ควรจัดกิจกรรมอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๔.๑ สนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว ซักถามอยํางตั้งใจ 
และรักการเรียนรู๎ 

๖๘๕ ๗๒๐ ๙๕.๑๔ ๑ ๐.๙๕ 



๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ๑การเรียนรู๎ 

๖๖๔ ๗๒๐ ๙๒.๒๒ ๑ ๐.๙๒ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๖๘๔ ๗๒๐ ๙๕.๐๐ ๑ ๐.๙๕ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑

และคณิตศาสตร๑ 
๖๖๘ ๗๒๐ ๙๒.๗๘ ๑ ๐.๙๓ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑ ๖๘๔ ๗๒๐ ๙๕.๐๐ ๑ ๐.๙๕ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔   ๙๔.๐๓ ๕ ๔.๗๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการสํงเสริมพัฒนาการด๎านสติป๓ญญา 
- กิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู๎  เด็กได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเอง กล๎าซักถาม
ในสิ่งทีต่นเองสนใจหรือสงสัยอยากเรียนรู๎ท้าให๎เด็กสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
- กิจกรรมยอดนักคิด  จัดกิจกรรมให๎เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆที่เกิดจากประสบการณ๑การเรียนรู๎ 
- กิจกรรมหนูน๎อยรักการอําน จัดกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมให๎เด็กรักการอําน เด็กได๎ไปค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติมที่

ห๎องสมุด มีสมุดบันทึกการอํานของเด็ก 
- กิจกรรมเสริมทักษะสร๎างความรู๎ ได๎จัดกิจกรรมคํายวิชาการให๎เด็กได๎เรียนรู๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และ

คณิตศาสตร๑ เด็กได๎รู๎จักคิดแก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีเหตุผลเหมาะสมกับวัย 
- กิจกรรมมือน๎อยสร๎างสรรค๑ จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สร๎างสรรค๑ผลงานและถํายทอดความคิดและจินตนาการออกมา

เป็นชิ้นงาน เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและรู๎จักชื่นชมผลงานของผู๎อ่ืนด๎วย 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ 
 โรงเรียนสํงเสริมให๎ผู๎เรียน ได๎มีการพัฒนาด๎านสติป๓ญญาโดยได๎ด้าเนินงานตามโครงการสํงเสริมพัฒนาการด๎าน
สติป๓ญญา จัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู๎ โดยสํงเสริมให๎เด็กมีความสนใจเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ รอบตัว กล๎าซักถามเพ่ือ
ค๎นหาค้าตอบด๎วยตนเองอยํางตั้งใจและรักการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมยอดนักคิด โดยสํงเสริมให๎เด็กมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ๑การเรียนรู๎เพ่ือให๎เด็กได๎สร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง จัดกิจกรรมหนูน๎อยรัก
การอําน ชํวยกระตุ๎นสํงเสริมให๎เด็กรักการอําน มีความสนใจที่อยากเรียนรู๎โดยการค๎นคว๎าหาความรู๎ที่ห๎องสมุด และมุม
หนังสือ เชํน นิทาน หนังสืออํานนอกเวลา เพ่ือสํงพัฒนาทักษะทางภาษา ให๎เด็กได๎น้าเสนอผลงานด๎วยภาษาที่เหมาะสม
ตามวัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะสร๎างความรู๎ ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ ท้าให๎
เด็กรู๎จักการคิดแก๎ป๓ญหาได๎อยํางเหมาะสมกับสถานการณ๑ และจัดกิจกรรมมือน๎อยสร๎างสรรค๑ เด็กได๎ถํายทอดความคิด
ตามจินตนาการผํานการเคลื่อนไหวและสร๎างสรรค๑ผลงานที่แปลกใหมํท้าให๎เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และด้าเนินงานตามโครงการสํงเสริมพัฒนาการด๎านสติป๓ญญา ได๎มีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย อยํางตํอเนื่อง เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการด๎านสติป๓ญญาของเด็กปฐมวัย เด็กมีความสนใจเรียนรู๎สิ่ง
ตําง ๆ รอบตัว รู๎จักซักถามอยํางตั้งใจในสิ่งที่สนใจและอยากเรียนรู๎ รักการเรียนรู๎ เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ๑การเรียนรู๎ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และ
คณิตศาสตร๑ รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑ มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๔ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนมีการด้าเนินการตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง และควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีการประเมินผลและน้าผล
การประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎เด็กมีความสนใจใฝุเรียนรู๎สมวัย ควรสํงเสริมให๎ครูได๎จัด



กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางที่เกิดจากประสบการณ๑การเรียนรู๎ ทั้งในและนอกห๎องเรียน 
รวมทั้งพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑และทักษะการคิดแก๎ป๓ญหาอยํางตํอเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร./
ครู ที่อยู่ใน
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑ ครูเข๎าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
น้ามาประยุกต๑ใช๎ในการจัดประสบการณ๑ 

๓๗ ๓๘ ๙๗.๓๗ ๒ ๑.๙๕ 

๕.๒ ครูจัดท้าแผนการจัดประสบการณ๑ที่
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่
หลากหลาย สอดคล๎องกับความแตกตําง
ระหวํางบุคคล 

๓๕ ๓๘ ๙๒.๑๑ ๒ ๑.๘๔ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร๎างวินัยเชิง
บวก 

๓๖ ๓๘ ๙๔.๗๔ ๒ ๑.๘๙ 

๕.๔ ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล๎องกับพัฒนาการของเด็ก 

๓๖ ๓๘ ๙๔.๗๔ ๒ ๑.๘๙ 

๕.๕  ครูใช๎เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยํางหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกํ
ผู๎ปกครอง 

๓๕ ๓๘  ๒ ๑.๘๔ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่ตน
รับผิดชอบและใช๎ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ๑ 

๓๖ ๓๘ ๙๔.๗๔ ๒ ๑.๘๙ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎
ตลอดเวลา 

๓๖ ๓๘ ๙๔.๗๔ ๒ ๑.๘๙ 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ๑ที่ดีกับเด็กและผู๎ปกครอง ๓๕ ๓๘ ๙๔.๑๑ ๒ ๑.๘๔ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู๎ความสามารถในด๎าน

การศึกษาปฐมวัย 
๓๗ ๓๘ ๙๗.๓๗ ๒ ๑.๙๕ 

๕.๑๐ ครูจัดท้าสารนิทัศน๑และน้ามาไตรํตรอง
เพ่ือใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาเด็ก 

๓๕ ๓๘ ๙๒.๑๑ ๒ ๑.๘๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕   ๙๔.๔๑ ๒๐ ๑๘.๘๔ 
 



 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได๎จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาเด็กให๎มีคุณภาพบรรลุตาม

เปูาหมายของหลักสูตรมีการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ๑ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการประเมิน
พัฒนาการที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็ก   

- กิจกรรมการประเมินสภาพจริง โดยการประเมินสภาพจริงตามหนํวยการเรียนรู๎โดยใช๎แบบประเมินตามหนํวยการ
เรียนรู๎โดยการใช๎เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการอยํางหลากหลายและท้าการประเมินพัฒนาการเด็กตลอดปี
การศึกษา 
   - กิจกรรมการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ๑  คุณครูในทุกระดับชั้นตั้งแตํอนุบาล ๑-อนุบาล ๓ได๎จัดท้าแผนการจัด
ประสบการณ๑ท่ีสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สํงเสริมพัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ๑ – จิตใจ สังคมและ
สติป๓ญญาอยํางสมดุลทุกด๎าน มีเทคนิคการจัดประสบการณ๑ สื่อแหลํงเรียนรู๎เพ่ือให๎เด็กได๎พัฒนาเต็มศักยภาพโดย
ค้านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล 
    - กิจกรรมเด็กดีศรีลาซาล  ได๎ฝึกให๎เด็กมีความกล๎าแสดงออกในการท้ากิจกรรมภายในห๎องเรียนและภายนอก
ห๎องเรียนและเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางครูกับเด็กโดยการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู๎ของเด็กและเปิดโอกาสให๎เด็กมีสํวนรํวมในการสร๎างข๎อตกลงตํางๆในห๎องเรียนรํวมกับคุณครูรํวมทั้งสํงเสริมให๎เด็ก
มีวินัยในตนเองอีกด๎วย 
   - กิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสร๎างสรรค๑ ครูมีการใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเลือกใช๎สื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย
ของเด็กในแตํละระดับชั้นและครูผลิตสื่อเทคโนโลยีได๎เองโดยสื่อที่ผลิตสํงเสริมพัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ๑-จิตใจ 
สังคมและสติป๓ญญา มีความปลอดภัยและสื่อมีจ้านวนพอเพียงกับเด็ก 
   - กิจกรรมประเมินพัฒนาการ ๔ ด๎าน โดยครูท้าการประเมินพฤติกรรมพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ๑ -จิตใจ สังคม 
สติป๓ญญา ตามระดับอายุของวัยในแตํละระดับชั้น  มีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กจากการไตรํตรองสารนิทัศน๑และ
สื่อสารกับผู๎ปกครองเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าทางด๎านการสํงเสริมพัฒนาการเด็กและรํวมมือกับผู๎ปกครองในการชํวยเหลือ
ซํอมเสริมพัฒนาการทางด๎านตํางๆให๎กับเด็กในทุกหนํวยการเรียนรู๎ 
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎สูํการวิจัย ครูท้าการวิจัยและสํงเสริมพัฒนาการให๎กับเด็กของตนเองโดยครูสังเกต
พฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียนวํามีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือไมํถ๎าพบวําผิดปกติก็ท้าการวิจัยพฤติกรรมของเด็กให๎มีความ
พร๎อมเหมาะสมกับวัยมากขึ้นและน้าผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการการเรียนรู๎เพ่ือใช๎ในการแก๎ป๓ญหาและการพัฒนา
เด็กปีละ ๑ เรื่อง 
   - กิจกรรมห๎องเรียนนําอยูํ นํารู๎ นําเรียน  ครูในแตํละระดับชั้นจัดสภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียนของตนเองให๎มีสภาพ
ความอบอํุนคล๎ายบ๎าน มีอุปกรณ๑ของเลํนของใช๎ที่เอ้ือตํอการพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎านของเด็กและสํงเสริมให๎เด็กเกิดการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับวัย 
    - กิจกรรมสื่อสัมพันธ๑บ๎านและโรงเรียน จัดท้าเอกสารข๎อมูลจากใจครูสูํลูกน๎อยให๎ผู๎ปกครองได๎รับรู๎ถึงพฤติกรรมของ
บุตรหลานของตนเองเวลาอยูํที่โรงเรียนรวมทั้งคุณครูเองก็ได๎รับข๎อมูลตอบกลับมาของผู๎ปกครองถึงพฤติกรรมของเด็ก
เวลาอยูํที่บ๎านเพ่ือชํวยกันชํวยเหลือเด็กให๎มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยมากยิ่งข้ึน 
   - กิจกรรมนิเทศการสอน มีการจัดให๎คุณครูได๎สอนตามระดับชั้นที่ตรงกับความรู๎ความสามารถของแตํละคนในการที่
จะชํวยสํงเสริมพัฒนาการให๎กับเด็กและคุณครูสามารถจัดประสบการณ๑โดยการเชื่อมโยงจากหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยสูํกระบวนการจัดกิจกรรมประสบการณ๑และคุณครูในทุกระดับชั้นได๎รับการนิเทศการสอนจากหัวหน๎าสายและ
หัวหน๎าระดับอยํางตํอเนื่องเพ่ือน้าผลมาพัฒนาตนเองและวิธีการสอนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   - กิจกรรมแฟูมสะสมผลงาน มีการจัดท้าสารนิทัศน๑การจัดท้าแฟูมสะสมผลงานของเด็กในแตํละระดับชั้นเพ่ือน้ามา
ไตรํตรองให๎เกิดประโยชน๑ในการพัฒนาเด็กมีการจัดเก็บข๎อมูลที่หลากหลายมีการวิเคราะห๑ผลงานเด็กเป็นรายบุคคลและ
รายกลุํมและมีการปรับปรุงพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง 
 



วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ 
 ได๎จัดโครงการกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ครูสามารถท้าการพัฒนาเด็กของตนเองให๎มีคุณภาพเหมาะสมกับวัยมากขัน
ในการจัดกิจกรรมในทุกกิจกรรมได๎สํงเสริมพัฒนาการเด็กในด๎านรํางกาย อารมณ๑- จิตใจ สังคม สติป๓ญญาให๎กับเด็กเพ่ือ
พัฒนาเด็กให๎มีคุณภาพบรรลุตามเปูาหมายของหลักสูตร ครูจัดท้าแผนการจัดประสบการณ๑ที่สอดคล๎องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย จัดท้าหนํวยการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมประจ้าวัน การประเมินพัฒนาการเด็กการจัดท้าสื่อเทคโนโลยี
สร๎างสรรค๑ที่ชํวยสํงเสริมพัฒนาการเด็กให๎เหมาะสมกับวัย ใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอการเรียนการสอนมากที่สุด น้าภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ๑
เพ่ือให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ที่หลากหลายสํงเสริมขวัญและก้าลังใจให๎กับเด็กเพ่ือสํ งเสริมให๎เด็กกล๎าแสดงออกที่เหมาะสม
กับวัยมากขึ้น สํงเสริมให๎เด็กมีวินัยในตนเองในการท้างานตํางๆครูสร๎างแบบประเมินที่หลากหลายในการพัฒนา
พัฒนาการให๎ครอบคลุมเหมาะสมกับวัยและรํวมมือกับผู๎ปกครองในการสํงเสริมให๎มีพัฒนาการที่เหมาะสม ครูคอย
แนะน้าและบริการแกํผู๎ปกครองในการพัฒนาเด็กและรํวมกันแก๎ไขพัฒนาการของเด็กอยํางเสมอภาคและอยํางสม่้าเสมอ
และสนับสนุนให๎ครูได๎รับการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎อยูํเสมอเพ่ือน้าความรู๎มาพัฒนาเด็กให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ผลการพัฒนา 
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายให๎กับเด็กแล๎ว เด็กมีผลการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัยทั้งนี้

เนื่องมาจากครูได๎รับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ ทุํมเทการสอนอยํางเต็มความสามารถพัฒนา
เด็กให๎มีคุณภาพบรรลุตามเปูาหมายของหลักสูตร มีการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ๑ที่สอดคล๎องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล๎องกับพัฒนาของเด็ก ใช๎เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการที่
หลากหลายท้าการวิจัยปีละ ๑ เรื่องเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ ครูได๎จัดสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียน
ให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎มีปฏิสัมพันธ๑ที่ดีตํอผู๎ปกครองยิ้มแย๎มแจํมใสให๎ความชํวยเหลือเด็กและผู๎ปกครองอยํางเสมอภาค
นอกจากนี้ยังได๎จัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎องกับความแตกตํางระหวํางบุคคลเพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด๎านเต็มตามศักยภาพและสอดคล๎องกับอัตลักษณ๑ เอกลักษณ๑ของโรงเรียนอีกด๎วย มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับ ดีเยี่ยม 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ปรับเปลี่ยนพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาครูในทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมบูรณาการ แนวทางการใช๎หลักสูตรปฐมวัย ก๎าวไกล
สูํประชาคมอาเซียนในการจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาเด็กให๎มีความพร๎อมในทุก ๆ ด๎าน และจัดท้าสื่อการ
เรียนการสอนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็กเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือปรับพัฒนาวิธีการสอนของครูให๎มีความทันสมัย 
เหมาะกับเหตุการณ๑ในยุคป๓จจุบันก๎าวไกลทันเทคโนโลยีใหมํ ๆ มากข้ึน 

 
 
มาตรฐานที ่๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี ้ ระดับทีไ่ด ้
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

๖.๑ ผู๎บริหารเข๎าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 
๖.๒ ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑ ภาวะผู๎น้า และความคิดริเริ่มที่เน๎นการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๖.๓ ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งดา๎นวชิาการและการ
จัดการ 

๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๖.๔ ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๖.๕ ผู๎บริหารสํงเสริมและพฒันาศักยภาพของบุคลากรให๎มี ๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 



ประสิทธิภาพ 
๖.๖ ผู๎บริหารให๎ค้าแนะน้า คา้ปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใสกํารจัด

การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๖.๗ เด็ก ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศกึษา
ปฐมวัย 

๕.๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖  ๒๐ ๒๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า 
โรงเรียนได๎ดา้เนินการพฒันาโดยการจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑.  โครงการพัฒนาศักยภาพผูน๎า้ 
 กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

- มีการจัดท้าบอร๑ดทา้เนียบครู 
- ใบรายชื่อครูระดับกํอนประถมศึกษา 
- จัดครูเวรยืนตามจุดตําง ๆ 
- มีแบบบนัทึกเวรตามจุดตาํง ๆ ที่รับผิดชอบ 
- ให๎ครูจัดท้าสื่อการเรียน - การสอน 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อการสอน 

๒.  โครงการพัฒนาศักยภาพผูน๎า้ 
 กิจกรรมจัดเก็บข๎อมูลบริหารงานของผู๎บริหาร 

- มีการจัดประชุมหนา๎สาย หัวหน๎าฝาุยทุกวนัอังคาร 
- มีการจัดประชุมหัวหนา๎ฝาุยวชิาการทุกวนัพฤหัสบดี 
- จัดให๎มีการประชุมครูในระดับกํอนประถมศึกษา เทอมละ ๒ – ๓ คร้ัง 
- มีเอกสารชี้แจงเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย 
- มีเอกสารชี้แจงเก่ียวกับมาตรการควบคุมปูองกันการแพรํระบาดโรคมือ เท๎า ปาก 
- มีเอกสารระเบียบการประชุมประจ้าเดือน  
- มีเอกสารชี้แจงเก่ียวกับมาตรฐานการปูองกันไข๎เลือด 

๓.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎น้า 
 กิจกรรมประเมินผลการบริหารการศึกษาปฐมวัย 

- แบบแสดงรายการหนังสือภายในห๎องสมุดอนุบาล 
- แบบบันทึกการเข๎าใช๎ห๎องสมุดของแตํละห๎อง ตั้งอนุบาล ๑ – ๓ 
- ตารางเวลาที่เข๎าใช๎ห๎องสมุด 
- แบบบันทึกรายการยืม - คืนหนังสือสื่อการเรียนการสอนห๎องสมุดอนุบาล 
- แบบประเมินความคิดเห็นการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ๑ 
- แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประเมินการบริหารการศึกษา 

๔.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎น้า 
 กิจกรรมสัมพันธ๑ชุมชน 

- จัดให๎มีการประชุมผู๎ปกครอง 
- จัดให๎มีการแหํเทียน 
- จัดให๎มีกิจกรรมงานวันแมํ, งานลอยกระทง 
- จัดให๎มีกิจกรรมตักบาตรวันเด็ก, งานลาซาลเลี่ยนแฟร๑ 
- จัดให๎มีการประกวดห๎องเรียน มอบรางวัลเพื่อสร๎างขวัญและก้าลังใจ 

๕.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎น้า 
 กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

- มีการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดังนี้ 



- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการจัดการเรียนการสอน
และการด้าเนินชีวิต” 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย” 
- จัดอบรมการดูแลชํวยเหลือเด็กนักเรียนและการท้าวิจัยในชั้นเรียน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา” 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กปฐมวัย” 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะชีวิตส้าหรับเด็กปฐมวัย” 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินทักษะชีวิตส้าหรับเด็กปฐมวัย” 
- มีแบบบันทึกการอบรม 

๖.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎น้า 
 กิจกรรมนิเทศการสอนและให๎ค้าปรึกษาทางวิชาการ 

- จัดให๎มีการสวดตอนเช๎าของครูกํอนท้าการสอนทุกวัน โดยจัดให๎ครูประจ้าชั้นคนที่ ๑ เข๎าสวดภาวนา
ในตอนเช๎าของ วันจันทร๑ วันพุธ และวันศุกร๑  ครูประจ้าชั้นคนที่ ๒ เข๎าสวดภาวนาในตอนเช๎าของวันอังคาร 
และวันพฤหัสบดี 

- มีการอบรมแนะน้าเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเด็ก การพัฒนาการเรียนการสอน 
- มีการอบรมนักเรียนตอนเช๎าหลังเคารพธงชาติ 
- ให๎นักเรียนท้ากิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเพื่อพัฒนาทักษะทางด๎านรํางกาย 
- แบบบันทึกการประชุมครู - นักเรียนระดับกํอนประถมศึกษา 
- ให๎ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการจัดตกแตํงห๎องเรียน - มุมตําง ๆ ภายในห๎องเรียน 
- ให๎ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการดูแลเด็ก การใช๎เทคนิคการสอนใหมํมาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับ 
   นักเรียนภายในห๎อง 

๗.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎น้า 
 กิจกรรมส้ารวจความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนและชุมชน 

- มีการส้ารวจความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนและชุมชนตํอการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎
ส้าหรับเด็กปฐมวัย 

- มีการส้ารวจความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนและชุมชนตํอการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของ
สถานศึกษา 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ 
 ได๎จัดท้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎น้าโดยมีกิจกรรมรองรับทั้งหมด ๗ กิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒. กิจกรรมจัดเก็บข๎อมูลบริหารงานของผู๎บริหาร  
๓. กิจกรรมประเมินผลการบริหารการศึกษาปฐมวัย 
๔. กิจกรรมสัมพันธ๑ชุมชน 
๕. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๖. กิจกรรรมนิเทศการสอนและให๎ค้าปรึกษาทางวิชาการ 
๗. กิจกรรมส้ารวจความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนและชุมชน   

มีการจัดท้าข๎อมูลจากผลการบริหารงานแบบมีสํวนรํวม มีการใช๎ข๎อมูลจากผลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานข๎อมูลในการพัฒนางานด๎านการสอน งานด๎านบริการจัดอบรมให๎เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสอนให๎ครูมีการ
แนะน้าเทคนิควิธีการสอนปรับปรุงวิธีการสอนให๎มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
รํวมกับสถานศึกษา เพ่ือให๎การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ผลการพัฒนา 



จากการจัดกิจกรรมดังกลําวทุกฝุายให๎ความรํวมมือในการสนับสนุนและสํงเสริมกิจกรรมของโครงการอยําง
ตํอเนื่อง ทั้งในเรื่องการด้าเนินงานตามกิจกรรมตําง ๆ งานด๎านบุคลากรงานบริหาร งานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ของครู สํงเสริมให๎บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจ และมีสํวนรํวมในการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํงผลให๎
การท้างานเป็นระบบ การด้าเนินงานแตํละกิจกรรมได๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ตลอดจนผู๎ปกครอง ชุมชนมีสํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรม ท้าให๎การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยมีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลเป็นที่พอใจของทุกฝุาย  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ในระดับ ดีมาก 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ควรมีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง จัดให๎มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมพัฒนาบุคลากรโดยจัดกิจกรรม
อบรมตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสอนให๎กับบุคลากร 
 

 
มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน้าสูํการ
ปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๔.๐๐ ๔ ๓.๒๐ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให๎ผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุายตระหนักและเข๎าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๔.๐๐ ๔ ๓.๒๐ 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความตระหนักรู๎และความเข๎าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๔.๐๐ ๔ ๓.๒๐ 

๗.๔ สร๎างการมีสํวนรํวมและแสวงหาความรํวมมือกับผู๎ปกครอง 
ชุมชน และท๎องถิ่น 

๔.๐๐ ๔ ๓.๒๐ 

๗.๕ จัดสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยํางรอบด๎าน ๕.๐๐ ๔ ๔.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗  ๒๐ ๑๖.๘๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร มีการจัดท้าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล๎องกับสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

และมีความถูกต๎องตามหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือพัฒนาเด็กให๎มี พัฒนาการทุกด๎านสูงสุดตามศักยภาพ 
เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความแตกตํางของบุคคลธรรมชาติและการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งปลูกฝ๓งคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค๑ให๎กับเด็ก 

- กิจกรรมการวิเคราะห๑สภาพผู๎เรียน จัดกิจกรรมการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยการประเมิน
วิเคราะห๑สภาพผู๎เรียน ระหวํางเรียนและหลังเรียนอยํางตํอเนื่องและน้าผลมาพัฒนาปรับปรุงเด็กให๎มีประสิทธิภาพเต็ม
ตามศักยภาพโดยได๎รับความรํวมมือกับผู๎ปกครองในการชํวยกันสํงเสริมพัฒนาการของเด็กและน้าผลมาปรับปรุง
หลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    - กิจกรรมประเมินปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ๑  ได๎จัดท้าแผนการจัดประสบการณ๑ที่สอดคล๎องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและในแตํละภาคเรียนได๎ให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนแสดงความคิดเห็นในหนํวยการเรียนรู๎ของแตํ
ละภาคเรียนแล๎วครูน้ากลับมาปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ๑ของหนํวยการเรียนในแตํละภาคเรียนให๎มีความ
เหมาะสมตรงกับความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่นและเพ่ือพัฒนาเด็กให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 



    - กิจกรรมวันปฐมนิเทศ ได๎จัดกิจกรรมให๎ผู๎ปกครองได๎รับรู๎เกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียนการจัดการเรียนการ
สอนและกฎข๎อระเบียบปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในแตํละระดับชั้นให๎ผู๎ปกครองรับทราบและปฏิบัติตามได๎อยําง
ถูกต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎สนทนากับคุณครูประจ้าชั้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคลอยํางตํอเนื่อง 
    - กิจกรรมห๎องเรียนสนุก เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอนรํวมกับเด็กและ
คุณครูได๎รํวมมือกับผู๎ปกครองในการสํงเสริมพัฒนาการให๎กับเด็กในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให๎เด็กได๎เรียนรู๎
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นโดยได๎รับความรู๎จากผู๎ปกครองอีกทางหนึ่งด๎วย 

- กิจกรรมจัดสภาพแวดล๎อมเพ่ือการเรียนรู๎ ครูได๎จัดสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ภายในห๎องเรียนจัดของเลํนอุปกรณ๑ตํางๆที่สํงเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎านให๎กับเด็ก มีมุมหนังสือและมีจ้านวน
หนังสือนิทานเพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็กและมีเครื่องเลํนที่เหมาะสมปลอดภัยกับเด็ก 

- กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัย   มีห๎องพยาบาลที่สะอาด ปลอดภัยมีความพร๎อมในการให๎บริการกับเด็กเมื่อ
ได๎รับอันตรายหรือเจ็บปุวยรํวมทั้งมีการเผยแผํข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยตําง ๆ ให๎กับผู๎ปกครองและเด็ก
ได๎รับทราบอยูํเสมอ 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ 
 สถานศึกษาได๎จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือพัฒนาให๎เด็กมีพัฒนาการด๎าน
รํางกาย อารมณ๑ –จิตใจ สังคมและสติป๓ญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตํางระหวํางบุคคลโดยมี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน้าสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพและการมีสํวนรํวมความรํวมมือกับผู๎ ปกครอง
และชุมชนมีการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยํางรอบด๎านและจัดการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของผู๎ปกครอง ชุมชนและท๎องถิ่น เพ่ือพัฒนาเด็กให๎เกิดความสุขในการเรียนรู๎ เกิดทักษะที่จ้าเป็นตํอ
การด้าเนินชีวิต รวมทั้งปลูกฝ๓งคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ให๎กับเด็ก 
 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดโครงการกิจกรรมให๎กับเด็กแล๎วเด็กได๎รับการพัฒนาที่หลากหลายจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่
สํงเสริมให๎เด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติสอดคล๎องกับพัฒนาการเต็มตามศักยภาพสํงเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให๎กับเด็กอยํางเหมาะสมกับวัยและมีปฏิสัมพันธ๑ที่ดีกับผู๎ปกครอง เด็กมีการจัดมุมการเรียนรู๎ให๎กับเด็กและ
ผู๎ปกครองได๎เรียนรู๎จัดบรรยากาศภายในห๎องเรียนที่อบอุํนมีของเลํนที่เหมาะสมกับวัยเครื่องเลํนสนามมีความแข็งแรง
ทนทานปลอดภัยมีห๎องพยาบาลที่สะอาดมีการดูแลซํอมแซมอุปกรณ๑ตํางๆ อยูํเสมอเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก
ผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือในการสํงเสริมพัฒนาเด็กและมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอนรํวมทั้งครูยังได๎รับการ
สํงเสริมสนับสนุนให๎ได๎รับการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือแสวงหาความรู๎มาพัฒนาเด็กให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับ ดีมาก 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนสํงเสริมพัฒนาครูให๎ได๎รับความรู๎อยํางตํอเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารํวมทั้งสํงเด็ก
ออกไปเรียนรู๎จากภายนอกโรงเรียนเพ่ือสํงเสริมศักยภาพเด็กให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น น้าหลักการใหมํๆมาปรับใช๎
รํวมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุคป๓จจุบันในแวดวงการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ
เพ่ือชํวยสํงเสริมพัฒนาเด็กให๎มีพัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ๑-จิตใจ สังคม และสติป๓ญญา พัฒนาเด็กให๎เกิด
ความสุขในการเรียนรู๎ เกิดทักษะที่จ้าเป็นตํอการด้ารงชีวิต รวมทั้งปลูกฝ๓งคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมให๎กับเด็ก
อีกด๎วย 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๘.๑  ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ๔.๐๐ ๑ ๑.๐๐ 
๘.๒  จัดท้าและด้าเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๔.๐๐ ๑ ๐.๘๐ 

๘.๓  จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

๔.๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๘.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด้าเนินงานคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๐.๕ ๐.๕๐ 

๘.๕  น้าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว๎างแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

๔.๐๐ ๐.๕ ๐.๔๐ 

๘.๖  จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๔.๐๐ ๑ ๐.๘๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘  ๕ ๔.๕๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับกํอนประถมศึกษา ประกอบด๎วย กิจกรรมจัดท้า
มาตรฐานและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  กิจกรรมเผยแพรํเอกสารความรู๎สนับสนุน  กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการด้าเนินงาน  กิจกรรมการจัดท้ารายงาน SAR  โดยมีหลักฐานชัดเจน  ได๎แกํ  ปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจ  
วัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ค้าสั่งมอบหมายงาน 
มีการติดตามตรวจสอบที่ชัดเจนเป็นระบบ โดยจัดท้าแบบติดตามผลการด้าเนินงานเป็นแบบตรวจสอบรายการปฏิบัติ
ของกรรมการบริหารงานฝุายแตํละฝุาย ประกอบด๎วย ฝุายวิชาการ  ฝุายกิจการนักเรียน และฝุายการบริการแนะแนว 
เพ่ือติดตามผลการด้าเนินงาน  และน้าผลการด้าเนินของกรรมการบริหารงานฝุายมาจัดท้าเป็นสารสนเทศเพ่ือน้าเสนอ
หัวหน๎าสาย และผู๎เกี่ยวข๎อง แล๎วจึงน้าผลการด้าเนินงานในภาพรวมมาจัดท้าเป็นรายงานประจ้าปี   ข๎อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โครงสร๎างหรือระบบการบริหารงาน  รายงานประจ้าปีทั้งภายในและภายนอก และสรุปรายงาน
ประจ้าปี ประเมินภายในของปฐมวัย และในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้  ระดับกํอนประถมศึกษาได๎สํงบุคลากรผู๎รับผิดชอบ
งานมาตรการศึกษาปฐมวัย เข๎ารับการอบรมในหัวข๎อการน้าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๗ สูํการปฏิบัติ อาจ
เป็นผลตํอเนื่องให๎มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๔๖ ในข๎อที่ ๑๐ และ ๑๒ ในเรื่องของความสามารถในการคิดและแก๎ป๓ญหาได๎เหมาะสมตามวัย และเจตคติที่ดีตํอ
การเรียนรู๎และมีทักษะในการแสวงหาความรู๎  
 
 
 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ 
 โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง โดยจัดท้าโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับกํอนประถมศึกษาเพ่ือใช๎เป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยของระดับกํอนประถมศึกษา เริ่มต๎นจาก
การศึกษาวิเคราะห๑มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพ่ือน้ามา
ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ตลอดจนติดตามขําวสารข๎อมูลจากต๎นสังกัด ในเรื่องของมาตรฐาน



การจัดการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดท้ารายงานประจ้าปี และข๎อมูลตําง ๆ ที่ต๎นสังกัดได๎ก้าหนด หรือสั่งการให๎
สถานศึกษาได๎จัดท้า ซึ่งการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของระดับกํอนประถมศึกษา ยึดตามวงจรคุณภาพ 
PDCA เริ่มตั้งแตํการก้าหนดมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษา จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ 
แผนปฏิบัติการประจ้าปี  จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี  ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาและหนํวยงานต๎นสังกัดและเปิดเผยตํอสาธารณชน  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎ผล
การประเมินคุณภาพภายในในปีการศึกษาตํอไป 

 
ผลการพัฒนา 

จากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  เพื่อให๎สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับ ดีมาก 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และในสํวนของ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค๑นั้นมีการเปลี่ยนแปลง  ยํอมมีผลตํอมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาด๎วย
เชํนกัน  จึงจ้าเป็นที่ต๎องศึกษาและวิเคราะห๑ให๎เกิดการพัฒนา หรือปรับปรุงให๎สถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  จึงมี
ความจ้าเป็นอยํางมากที่ผู๎ประเมินภายในต๎องมีความรู๎และเข๎าใจในหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนมาตรฐานการ
จัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือมาใช๎ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการอยํางจริงจัง   และพัฒนาบุคลากรทุกคนให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือจะได๎รํวมกันพัฒนาการท้างานอยํางเป็นระบบ
ตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๙.๑ เป็นแหลํงเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๒.๕ ๒.๕๐ 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายในสถานศึกษา ระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง 

๕.๐๐ ๒.๕ ๒.๕๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙  ๕ ๕.๐๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 



โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและบุคลากรผํานสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีการจัดแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให๎เด็กได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเพื่อนครู 
ชุมชน และองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กให๎ครบทุกด๎านโดยมีกิจกรรมรองรับดังนี้ 
 - กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎เพ่ิมพูนป๓ญญา ได๎จัดให๎เด็กได๎เรียนรู๎ผํานแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาได๎แกํ แปลงเกษตร สวนไดโนเสาร๑ สวนเมาคลี สวนสัตว๑ลาซาล 
ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร๑ และแหลํงเรียนรู๎ภายนอกสถานศึกษาได๎แกํ สวนสัตว๑ดุสิต งานสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑ที่ศูนย๑ไบ
เทคบางนา เพ่ือให๎เด็กเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายจนสามารถสร๎างความรู๎ มีทักษะในการแสวงหาความรู๎และ
สามารถถํายทอดความรู๎ให๎ผู๎อ่ืนได๎ โดยมีผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๐๐ 
 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎จัดให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเพ่ือนครูด๎วยกันผํานกิจกรรมที่
หลากหลาย เชํน พับดอกไม๎จากใบเตย การท้าสื่อเทคโนโลยี Easy English Workshop เทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ
ส้าหรับครูปฐมวัย เทคนิคการเลํานิทานฯลฯ เพ่ือสํงเสริมให๎ครูได๎รับการพัฒนา และสามารถน้าความรู๎และเทคนิคใหมํๆ 
มาปรับใช๎กับเด็ก โดยมีผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๔๐ 
 - กิจกรรมสัมพันธ๑ชุมชน ได๎เปิดโอกาสให๎ชุมชนและองค๑กรที่เกี่ยวของเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมให๎กับ
เด็ก เชํน บริษัทโอวัลติล บริษัทเอ็นฟราโกร บริษัทเซ็นแอนด๑ดรู โรงพยาบาลศิครินทร๑ ฯลฯ. ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมให๎เด็กรู๎จักดูแลตนเองและปฏิบัติตนได๎ถูกสุขอนามัย โดยมีผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร๎อยละ 
๙๑.๐๐ 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙ 
 สถานศึกษาได๎เปิดโอกาส ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ผํานแหลํงเรียนรู๎ที่หลายหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เปิดโอกาสให๎ครูและบุคลากรที่เก่ียวข๎องได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน และเปิดโอกาสให๎ชุมชนและองค๑กรที่
เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กให๎ครบทุกด๎าน ให๎เด็กเกิดองค๑ความรู๎ใหมํ และสามารถ
น้ามาปรับใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎ 
 
ผลการพัฒนา 
  จากการจัดโครงการผํานกิจกรรมตํางๆ ให๎กับเด็กและบุคลากรครู ผลปรากฏวําเด็กได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎
ทั้งด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ๑จิตใจ ด๎านสังคม และด๎านสติป๓ญญา และเกิดองค๑ความรู๎ใหมํๆ จากการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา บุคลากรครูได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน ท้าให๎เกิดองค๑ความรู๎ใหมํๆ สามารถ
น้าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎กับเด็ก ท้าให๎เด็กได๎รับการพัฒนาครบทุกด๎าน โดยมีผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ๙ อยูํในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๑๐ 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 เปิดโอกาสให๎เด็กได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายนอกสถานศึกษามากขึ้น เปิดโอกาสให๎บุคลากรครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันทุกระดับชั้น และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่หลากหลาย ให๎ชุมชนและองค๑กรที่เก่ียวข๎อง
เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
 
ด้านที่  ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตามเปูาหมาย ๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 



ปรัชญา วิสัยทัศน๑ และจุดเน๎นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

๑๐.๒ ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๕.๐๐ ๒ ๒.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐  ๕ ๕.๐๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ 
- กิจกรรมคํายเสริมทักษะทางวิชาการ ที่สํงเสริมพัฒนาการเด็กอยํางองค๑รวม จากการมีสํวนรํวมของผู๎บริหารครู พํอ

แมํ ผู๎ปกครอง บุคลากรในชุมชนและองค๑กรภายนอกที่สะท๎อนความเป็นเอกลักษณ๑ของสถานศึกษา 
   - กิจกรรมคํายคุณธรรม เพ่ือให๎เด็กบรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน๑ เปูาหมายและจุดเน๎นของโรงเรียนในการพัฒนา
เด็กให๎มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยที่สะท๎อนความเป็นเอกลักษณ๑ของสถานศึกษาและมีจุดเน๎นตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท๎องถิ่นตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบพหุป๓ญญา 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศผู๎ปกครอง   สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู๎ปกครองทั้ง ๓ ระดับ คือระดับอนุบาลปีที่๑  
อนุบาลปีที่๒   และอนุบาลปีที่๓ โดยให๎ผู๎ปกครองเข๎ารับฟ๓งนโยบายการจัดการเรียนการสอน และกฎระเบียบที่ต๎อง
ปฏิบัติของสถานศึกษา ผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือในการรํวมกิจกรรมครั้งนี้ 
   - กิจกรรมสํงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาได๎จัดการอบรมให๎มีความรู๎แกํเด็กเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีการสอดแทรกและบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในหนํวยการเรียนท้าให๎เด็กมีความเข๎าใจและสามารถน้าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎ 
  - กิจกรรมสํงเสริมสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะและกีฬา  สถานศึกษาได๎จัดการสํงเสริมความสามารถทางด๎านศิลปะและ
กีฬาแกํเด็ก โดยผํานการจัดกิจกรรมการสํงเสริม และการแขํงขันทางด๎านศิลปะและกีฬา ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 

 วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ 
 โรงเรียนได๎สํงเสริมให๎เด็กมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นทักษะการคิดการเรียนรู๎แบบ องค๑รวม
ผํานการเลํนที่หลากหลายโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย เด็กสามารถเรียนรู๎และได๎รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู๎เต็มตามศักยภาพ สํงเสริมความมีระเบียบวินัยให๎กับเด็กอยูํเสมอสํงเสริมให๎เด็กรักษาความ
สะอาดบริเวณในห๎องเรียนและอาคารเรียนรวมทั้งรู๎จักรักษาความสะอาดในบ๎านและตามสถานที่ตํางๆภายนอกบ๎านด๎วย 
สํงเสริมให๎เด็กรู๎จักการประหยัด พอเพียงในสิ่งที่ตนมีอยูํ สํงเสริมกิริยามารยาทในการเดิน การพูด การรับประทาน
อาหารให๎กับเด็กอยูํเสมอ สํงเสริมการไหว๎ที่ถูกต๎องเพ่ือปลูกฝ๓งคุณธรรมและจริยธรรมให๎กับเด็ก สํงเสริมความสามารถ
ทางด๎านศิลปะและกีฬาแกํเด็กเพ่ือสะท๎อนถึงความเป็นเอกลักษณ๑ของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได๎รับความรํวมมือจาก
พํอแมํ ผู๎ปกครองชุมชนท๎องถิ่นและองค๑กรภายนอกเป็นอยํางดี 
 

ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โครงการกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให๎เด็กได๎รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎เต็ม

ตามศักยภาพ พัฒนาทักษะความสามารถตามวัยและพัฒนาทุกด๎านอยํางสมดุล เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐาน
สามารถน้าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ้าวัน เด็กรู๎จักการประหยัดรู๎จักเก็บเงินไปหยอดกระปุกที่บ๎าน รู๎จักเก็บเศษวัสดุ
เหลือใช๎น้ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ทั้งนี้เด็กได๎เรียนรู๎ที่หลากหลายผํานกิจกรรมที่คุณครูจัดขึ้นในกิจกรรมคํายเสริมทักษะ
ตามคํายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ ภาษาอังกฤษ เพ่ือให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎อยํางองค๑รวมและจากการจัด
กิจกรรมหนูน๎อยคุณธรรมท้าให๎เด็กเกิดความมีวินัยความมีระเบียบและมีคุณธรรม๘ประการเด็กสามารถยึดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงได๎เหมาะสมกับวัย มีความสามารถทางด๎านศิลปะและกีฬาที่เหมาะสมกับวัย มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับ ดีเยี่ยม 

 



แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนวางแผนที่จะด้าเนินการพัฒนาเด็กและบุคลากรครูภายในโรงเรียนให๎มีคุณธรรม ๘ประการรู๎จักความ
พอเพียงและน้ามาใช๎ในชีวิตประจ้าวันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงโดยฝึกให๎เด็กรู๎จักอดออม   การเรียนรู๎
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๒o ฐานที่ครูจัดกิจกรรมขึ้นและเด็กสามารถเรียนรู๎และปฏิบัติตามได๎เหมาะสมกับวัย ฝึกเด็ก
ให๎รักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มจากสถานที่ที่อยูํใกล๎ตัวกํอนเชํนภายในห๎องเรียนของตนเองและบริเวณอาคาร
เรียนฝึกการทิ้งขยะให๎เป็นที่และน้ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎เพ่ือให๎เป็นไปตามปรัชญาวิสัยทัศน๑สํงเสริมความสามารถ
ทางด๎านศิลปะและกีฬาที่เหมาะสมกับวัยและสะท๎อนความเป็นเอกลักษณ๑ของสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของชุมชน
และท๎องถิ่นและสนับสนุนบุคลากร เด็กในการเข๎ารํวมแขํงขันตามสถานที่ตํางๆเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กและครูให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอยํางการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให๎บรรลุ     อัตลักษณ๑และ
เอกลักษณ๑ระดับปฐมวัย 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๑๑.๒  ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๕.๐๐ ๒ ๒.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑  ๕ ๕.๐๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงการสํงเสริมนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ได๎จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในการพัฒนาเด็กให๎มีคุณภาพ
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมีกิจกรรมรองรับดังนี้ 
 - กิจกรรมหนูน๎อยพอเพียง ได๎จัดให๎เด็กได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับความพอเพียงผํานการเข๎าฐานตํางๆ เชํน ฐานออม
ทรัพย๑ ฐานหัตถกรรม ฐานนวดเพ่ือสุขภาพ ฐานอาหารไทย ฐานงานประดิษฐ๑ และเรียนรู๎จากบอร๑ดความรู๎ภายใน
ห๎องเรียน สํงเสริมให๎เด็กเข๎าใจถึงการใช๎ชีวิตแบบพอเพียง และสามารถน้าความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎ โดยมีผล
การประเมินกิจกรรมคิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๐๐ 
 - กิจกรรมอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม ได๎จัดให๎เด็กท้ากิจกรรมตํางๆ เชํน การเก็บขยะรอบๆ บริเวณโรงเรียน การท้า
ความสะอาดสาธารณะสมบัติของโรงเรียน การบ้ารุงรักษาต๎นไม๎รอบๆ บริเวณโรงเรียน การก้าจัดวัชพืชที่แปลงเกษตร 
การรู๎จักทิ้งขยะลงถัง ท้าให๎เด็กเห็นความส้าคัญของการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม รู๎จักรักษาสาธารณะสมบัติของโรงเรียน และ
เป็นการปลูกฝ๓งให๎เด็กมีนิสัยรักความสะอาด โดยมีผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร๎อยละ ๙๒.๐๐ 
 - กิจกรรมเรียนรู๎อาเซียน ได๎จัดให๎เด็กได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับประเทศตํางๆในกลุํมอาเซียนผํานแผนการจัด
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ตามหนํวยการเรียนรู๎ตํางๆ และบอร๑ดความรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียนท้าให๎เด็กเข๎าใจถึงประเทศ
ในกลุํมอาเซียนมากขึ้น และมีความรู๎ที่ทันสมัยเข๎ากับเหตุการณ๑ในยุคป๓จจุบัน โดยมีผลการประเมินกิจกรรมคิดเป็นร๎อย
ละ ๙๑.๖๐ 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ 
 ได๎จัดโครงการกิจกรรมโดยครูได๎จัดกิจกรรมผํานฐานการเรียนรู๎เกี่ยวกับความพอเพียงให๎เด็กได๎ลงมือปฏิบัติจริง 
มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม มีการอบรม มอบหมายหน๎าที่ให๎เด็กรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด
รอบๆ บริเวณโรงเรียน ให๎เด็กรู๎จักรณรงค๑เรื่องการรักษาความสะอาด ครูได๎จัดบอร๑ดความรู๎ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ เกี่ยวกับ



ประเทศในกลุํมอาเซียน ท้าให๎เด็กได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับธงประจ้าชาติ ดอกไม๎ สัตว๑ประจ้าชาติ และค้าทักทายของแตํละ
ประเทศ ในกลุํมอาเซียน ท้าให๎เด็กได๎รับความรู๎ที่ทันสมัย เข๎ากับเหตุการณ๑ในยุคป๓จจุบัน 
 
 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายให๎กับเด็ก ผลปรากฏวําเด็กได๎รับการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย 
เด็กได๎เรียนรู๎ผํานการท้ากิจกรรมที่หลากหลายและได๎ลงมือปฏิบัติจริง สํงเสริมให๎เด็กอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมรักความสะอาด 
ปลูกฝ๓งความรับผิดชอบ มีองค๑ความรู๎ที่ทันสมัยเข๎ากับเหตุการณ๑ในยุคป๓จจุบัน และสามารถน้าความรู๎ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ้าวันได๎ โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ อยูํในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๕๓ 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จัดให๎มีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น และเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรง ได๎ลงมือ
ปฏิบัติจริง มอบหมายหน๎าที่ให๎เด็กรับผิดชอบ จัดแบํงเวรในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและการดูแลรด
น้้าต๎นไม๎ ในระดับชั้นอื่นๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด้านที่ ๑   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 



       มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบํงชี้ 
  

น้้าหนัก 
คะแนน 

 

คะแนน 
ที่ได๎ 

 

ระดับคุณภาพของตัวบํงชี้ 
ในแตํละมาตรฐาน 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  ๐.๕ ๐.๔๗          
และออกก้าลังกายสม่า้เสมอ               
๑.๒ มีน้้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพ ๐.๕ ๐.๔๖          
ทางกายเกณฑ๑มาตรฐาน               
๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให๎โทษ ๑ ๐.๙๘          
และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอ               
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ                
และป๓ญหาทางเพศ               
๑.๔ เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ  ๑ ๐.๙๕          
และกล๎าแสดงออก               
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น ๑ ๐.๙๖          
๑.๖ สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ ๑ ๑          
นันทนาการตามจินตนาการ               

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๕ ๔.๘๒          

        ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
       โครงการลาซาลรักษ๑สุขภาพ 
 - งานเผยแพรํขําวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
 - กิจกรรมสํงเสริมการออกก้าลังกาย 
 - กิจกรรมบัญญัตินี้ดีมีประโยชน๑  
 - งานชั่งน้้าหนัก-วัดสํวนสูง และทดสอบสมรรถภาพ 
 - งานติดตามภาวการณ๑เจริญเติบโตของนักเรียนที่ไมํได๎ตามเกณฑ๑   
 - กิจกรรมให๎ความรู๎เรื่องสิ่งเสพติด/สิ่งมอมเมา และเพศศาสตร๑ศึกษา 
 - กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
 - งานอนามัยโรงเรียน 
 - กิจกรรมกล๎าคิด กล๎าท้า กล๎าแสดงออก 
 - กิจกรรมรู๎เขา รู๎เรา 
 - งานสํงเสริมความสามารถผู๎เรียนด๎านสุนทรียภาพ 
 
 
๑. วิธีการพัฒนา 

              ฝุายบริการ-การแนะแนว ได๎ด้าเนินการวางแผนงานเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
โดยได๎จัดท้าโครงการลาซาลรักษ๑สุขภาพขึ้น เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังตํอไปนี้  
            ๑. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก้าลังกายอยํางสม่้าเสมอ  ฝุายบริการได๎ด้าเนินงาน ดังนี้               
ทุกต๎นเดือนจะมีการจัดบอร๑ดให๎ความรู๎เกี่ยวกับโรคระบาดตําง ๆ และวิธีปูองกันเพ่ือให๎พ๎นจากการระบาดของโรคติดตํอ 



ในเดือนมิถุนายนจัดบอร๑ดความรู๎เรื่องการปูองกันโรคไข๎เลือดออก เดือนกรกฎาคมจัดบอร๑ดความรู๎เรื่องการปูองกันโรค
ไข๎หวัดใหญํ  เดือนสิงหาคมจัดบอร๑ดให๎ความรู๎เรื่องโรคมือ-เท๎า-ปากเปื่อย และเดือนกันยายนจัดบอร๑ดความรู๎เรื่องการ
ปูองกันการระบาดของโรคตาแดง และในทุก ๆ วันจะมีการคัดกรองนักเรียนเพ่ือเฝูาระวังการติดตํอของโรคระบาดตําง 
ๆ ทุกครั้งที่มีนักเรียนเจ็บปุวยด๎วยโรคระบาดดังกลําว ทางระดับชั้นจะแจ๎งเรื่องให๎ฝุายบริการรับทราบ ฝุายบริการจะน้า
เรื่องแจ๎งให๎ทํานอธิการโรงเรียน ผู๎อ้านวยการโรงเรียน และพยาบาลอนามัยโรงเรียนที่ประจ้าอยูํที่ศูนย๑สาธารณสุขได๎
รับทราบ เพ่ือรํวมกันหาวิธีระงับการระบาดของโรค สํงผลให๎ไมํเกิดการระบาดของโรคติดตํอตําง ๆ ภายในโรงเรียน  
นอกจากนี้คุณครูยังให๎ความรู๎แกํนักเรียนเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ และมีการประเมินนักเรียน
เป็นรายบุคคลด๎วย โรงเรียนสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ล๎างมือให๎สะอาดอยูํเสมอ  รับประทานอาหารร๎อน ใช๎ช๎อนกลางเมื่อ
ต๎องรับประทานอาหารรํวมกัน และสอนให๎นักเรียนเลือกรับประทานแตํอาหารที่มีประโยชน๑  สํงเสริมให๎นักเรียนแตํง
กายสะอาดเรียบร๎อย รู๎จักดูแลรักษาเครื่องใช๎สํวนตัวให๎สะอาดอยูํเสมอ  นักเรียนสามารถน้าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎
ในชีวิตประจ้าวันได๎อยํางเหมาะสม สํงผลให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง   นอกจากนี้โรงเรียนยังสํงเสริมให๎
นักเรียนได๎ออกก้าลังกายอยํางสม่้าเสมอทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน มีสถานที่ส้าหรับให๎นักเรียนได๎เลํนกีฬาอยําง
หลากหลาย เชํน ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล วํายน้้า ปิงปอง เทควันโด ฯลฯ   เพื่อสร๎างทักษะด๎านกีฬา และสํงเสริม
ความสามารถของนักเรียนในการเลํนกีฬาตํางๆ ผลที่ได๎รับตามมาคือนักเรียนสามารถคว๎ารางวัลจากการแขํงขันกีฬา
ประเภทตําง ๆ มาได๎มากมาย  
            ๒. มีน้้าหนัก สํวนสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน โดยจัดให๎มีการชั่งน้้าหนัก-วัดสํวนสูง
นักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพ่ือติดตามภาวการณ๑เจริญเติบโตของนักเรียนให๎เป็นไปตาม
เกณฑ๑มาตรฐาน ในภาคเรียนที่ ๑ พบวํามีนักเรียนที่มีน้้าหนักเกินและนักเรียนที่มีน้้าหนักไมํถึงตามเกณฑ๑จ้านวน
พอสมควร  คุณครูจึงให๎ความชํวยเหลือแกํนักเรียนกลุํมดังกลําวโดยให๎ความรู๎ในเรื่องโภชนาการ จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎
นักเรียนได๎ออกก้าลังกายมากขึ้นเพ่ือมีน้้าหนักลดลง เชํน วิ่ง กระโดดเชือก ฯลฯ ผลปรากฏวําในภาคเรียนที่ ๒ นักเรียน
มีน้้าหนักลดลงมีจ้านวนเพ่ิมมากข้ึน งานทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนคุณครูพลศึกษาจะท้าการทดสอบ
สมรรถภาพนักเรียนทุกคนโดยแบํงทดสอบเป็น ๒ ภาคเรียน ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ส้าหรับนักเรียนที่ทดสอบไมํผําน
เกณฑ๑ในบางข๎อหรือมีเกณฑ๑ต่้าเกินไปคุณครูจะน้านักเรียนมาฝึกเพ่ือให๎มีกล๎ามเนื้อที่แข็งแรงและท้าการทดสอบใหมํอีก
ครั้ง  พบวํานักเรียนหลายคนที่ทดสอบไมํผํานเกณฑ๑ในครั้งแรก สามารถผํานเกณฑ๑มีจ้านวนเพิ่มมากข้ึน                     

   ๓. ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และป๓ญหาทางเพศ โดยจัดให๎ความรู๎ ให๎ดูสื่อที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด ชี้แนะให๎เห็นโทษ และผลที่ตามมาถ๎าไปมั่วสุมยา
เสพติด สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองโดยท้างานเป็นกลุํม และน้าเสนอชิ้นงานหน๎าชั้นเรียน  สนับสนุน
ให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อตํอต๎านสิ่งเสพติด เชํน เดินรณรงค๑ในวันงดสูบบุหรี่โลกและวัน
ตํอต๎านยาเสพติด จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ เขียนค้าขวัญ  สํงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข๎าคํายอบรม
การเป็นผู๎น้าในการตํอต๎านยาเสพติด ณ อัลไพน๑ รีสอร๑ท ในวันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ จ้านวน ๑๒ คน เชิญ
วิทยากรจากภายนอกเข๎ามาให๎ความรู๎แกํนักเรียน เชํน เจ๎าหน๎าที่ต้ารวจสน.บางนา พระ เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข เป็นต๎น 
เพ่ือให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให๎พ๎นจากสิ่งเสพติด อบายมุขตํางๆ  มีทักษะในการปฏิเสธ และสามารถดูแลตนเองให๎
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และป๓ญหาทางเพศ  นอกจากนี้ยังมีห๎องทูบีนัมเบอร๑วันเพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎
เป็นสถานที่ท้างานฝีมือในชํวงเวลาวําง ซ๎อมเต๎น ซ๎อมร้า ซ๎อมดนตรี และใช๎เป็นสถานที่นัดพบเพื่อให๎นักเรียนได๎ท้า
กิจกรรมตําง ๆ รํวมกัน เพ่ือจะได๎ไมํไปยุํงเกี่ยวกับ สิ่งเสพติด 

  -  กิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต๎น จัดให๎มีการสอนในวิชาสุขศึกษา และวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือให๎นักเรียนฝึก
ปฏิบัติจริงในการให๎ความชํวยเหลือแกํเพ่ือนที่ได๎รับบาดเจ็บหรือได๎รับอุบัติเหตุ โดยแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อให๎นักเรียน
เกิดทักษะและความช้านาญในการชํวยเหลือผู๎ปุวยซึ่งนักเรียนก็สามารถท้าการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นให๎แกํเพ่ือนได๎จริง 
เชํน ชํวยเหลือเพ่ือนเมื่อจะเป็นลม หรือหกล๎มเลือดออก เป็นต๎น   

  -  งานอนามัยโรงเรียน มีคุณครูพยาบาลประจ้าห๎องพยาบาลเพ่ือให๎การรักษาเบื้องต๎นเมื่อนักเรียนได๎รับอุบัติเหตุ
เล็กๆน๎อยๆ  ในรายที่มีอุบัติเหตุร๎ายแรง เชํน  ขาหัก หัวแตก จะสํงนักเรียนตํอไปยังโรงพยาบาล ศิครินทร๑  มียาสามัญ
ส้าหรับนักเรียนเพ่ือบรรเทาอาการปุวยเป็นไข๎ ตัวร๎อน ปวดศีรษะ มีเตียงส้าหรับผู๎ปุวยนอนพักผํอนกํอนที่ผู๎ปกครองจะ



มารับกลับบ๎าน  นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับหนํวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให๎นักเรียนได๎รับบริการ
ตําง ๆ ดังนี้ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  ฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํ (ตามตามความสมัครใจของนักเรียนและผู๎ปกครอง)  
 จากโรงพยาบาลศิครินทร๑ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ฉีดวัคซีนปูองกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก(ดี ที)ให๎แกํนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เคลือบฟลูออไรด๑ให๎แกํนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยทัตนแพทย๑ 
 จากโรงพยาบาลราษฎร๑บูรณะ (ตามตามความสมัครใจของนักเรียนและ ผู๎ปกครอง) 
๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนไปเรียนวิชาสุขศึกษากับคุณหมอที่โรงพยาบาล                  
 ศิครินทร๑ 
๒-๔ กันยายน ๒๕๕๗ ตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จากส้านักงานหลักประกันสุขภาพ                    

แหํงชาติ  โดยเจ๎าหน๎าที่จากคลินิกเวชกรรมลาซาล 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ ได๎รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคหัด หัด-เยอรมัน                 

คางทูม จากพยาบาลอนามัย ศูนย๑ ๘ รุํงเรือง 
๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ ได๎รับการตรวจเพื่อเคลือบหลุมรํองฟ๓นจากสมาคม 
 ทันตแพทย๑แหํงประเทศไทย / (สปสช.) 

  -  งานด๎านสุขาภิบาลอาหารภายในโรงเรียน เจ๎าหน๎าที่ร๎านค๎าทุกคนโดยเฉพาะผู๎ที่สัมผัสกับอาหาร                
จะได๎รับการตรวจสุขภาพประจ้าปี โดยพยาบาลสาธารณสุข ศูนย๑ ๘ รุํงเรือง ผลปรากฏวําทุกคนปลอดจากโรคติดตํอ ใน
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ เจ๎าหน๎าที่สิ่งแวดล๎อม (ฝุายสุขาภิบาลอาหาร) เขตบางนา 
เข๎ามาตรวจเยี่ยมร๎านค๎าภายในโรงเรียนลาซาล ผลการตรวจผํานเกณฑ๑มาตรฐาน  ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยมหิดลได๎ขอความรํวมมือจากทางโรงเรียนเพ่ือเข๎ามาศึกษาข๎อมูลการบริโภคอาหารของนักเรียนลาซาลตาม
กลุํมอายุตํางๆ (อนุบาล ๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๖) ซ่ึงโรงเรียนลาซาลถูกสุํมเป็นตัวแทนในพ้ืนที่เขตบางนา ตามโครงการ
ศึกษาข๎อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย พ้ืนที่กทม.    ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ หัวหน๎าฝุายบริการเข๎ารํวม
ประประชุมรํวมกับผู๎อ้านวยการโรงเรียนในเขตบางนา และเจ๎าหน๎าที่สิ่งแวดล๎อมฯ เขตบางนา เรื่องสุขาภิบาลอาหาร
ภายในโรงเรียน เขตพ้ืนที่บางนา ณ ห๎องประชุมเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ๎าหน๎าที่สิ่งแวดล๎อม (คุณชุติมา) ได๎ขอ
ความรํวมมือให๎ทุกโรงเรียนได๎กวดขันเรื่องความสะอาดของอาหาร  ผู๎ประกอบอาหารและผู๎จ้าหนํายอาหารภายใน
โรงเรียนอยํางสม่้าเสมอตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย 
          ๔. เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ และกล๎าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม โดยสํงเสริมให๎นักเรียน  มีสํวนรํวม
ในกิจกรรมตําง ๆ ที่มีการแสดงออกท้ังภายใน-ภายนอกห๎องเรียน และภายนอกโรงเรียน  เชํน ประกวดร๎องเพลงลูกทุํง 
เพลงพระราชนิพนธ๑ การแสดงวงดนตรีของนักเรียนและมีนักร๎องประจ้าวง เป็นวิทยากรประจ้าฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อมีคุณครูจากโรงเรียนอื่นขอเข๎าเยี่ยมชม เป็นพิธีกรในงานตํางๆ ของโรงเรียน เป็นนักเรียนแกนน้าในการบ้าเพ็ญ
ประโยชน๑ตํางๆ หรือออกไปน้าเสนองานวิชาการหรือ เศรษฐกิจพอเพียงภายนอกโรงเรียน  ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ นักเรียนทูบีนัมเบอร๑วัน(รุํนกลาง) ไดร๎ับเชิญจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให๎ไปเต๎นทูบีโชว๑ที่เมือง
ทองธานี  ในวันที่ ๒-๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นจ้านวน ๑๖ คน เข๎ารํวมการแขํงขัน 
SPORTDANCE FOR THE QUEEN  ในรอบชิงชนะเลิศ แหํงประเทศไทย ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และได๎รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ ๑      
          ๕. มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี และให๎เกียรติผู๎อ่ืน สามารถปรับตัว ปฏิบัติตนตํอผู๎อ่ืนอยํางเหมาะสม ค้านึงถึงสิทธิหน๎าที่
ของตนเองและผู๎อื่น ทางโรงเรียนได๎สนับสนุนให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ เพื่อเป็นการสํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ชีวิตให๎เป็นผู๎ที่มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี รู๎จักให๎เกียรติผู๎อ่ืน และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข เชํน งานสืบสานประเพณี
ไทย ได๎แกํ กิจกรรมแหํเทียนพรรษา ลอยกระทง การแสดงละคร-ร๎องเพลงในเทศกาลคริสมาสต๑ และการเข๎าคําย
คุณธรรม เป็นต๎น 
          ๖. สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ มีการ
ส้ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน ส้ารวจนักเรียนที่มคีวามสามารถในด๎านตํางๆ  



เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะและมีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ อยําง
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เชํน การประกวดร๎องเพลงไทยลูกทุํง เพลงสากล การฟูอนร้า การเต๎น การ
แสดงโปงลาง การแสดงดนตรีสากล ดนตรีไทย การประกวดวาดภาพ และงานประดิษฐ๑  ในด๎านกีฬาสํงเสริมให๎นักเรียน
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาประเภทตําง ๆ  เชํนวํายน้้า ปิงปอง เทควันโด สํงผลให๎นักเรียนได๎รับรางวัลมากมาย และในวันที่  
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู๎อ้านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่เขต  บางนาเข๎ามาตรวจการแขํงขันวงดนตรีไทยของโรงเรียนลาซาล 
เพ่ือคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเดํนทางวัฒนธรรมด๎านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ๎าน ระดับเขต กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี 
๒๕๕๗  ผลปรากฏวําโรงเรียนลาซาลได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (ประเภทมัธยมศึกษา เขตบางนา) 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด้าเนินงานตามโครงการลาซาลรักษ๑สุขภาพ สํงผลให๎นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  แตํงกาย สะอาด
เรียบร๎อย รู๎จักดูแลสิ่งของเครื่องใช๎ให๎สะอาดอยูํเสมอ สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ตํอรํางกายได๎ 
สามารถปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประการได๎  รู๎จักดูแลตนเองไมํให๎เป็นโรคระบาดตํางๆ  เข๎ารํวมกิจกรรมการ
ออกก้าลังกายอยํางสม่้าเสมอ มีน้้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน รู๎เทําทันและสามารถ
ปฏิบัติตนให๎พ๎นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตําง ๆ  รักนวลสงวนตัว  รู๎จักดูแลรักษาตนเองให๎ปลอดภัยจากเหตุความ
รุนแรงที่อาจเกิดข้ึนโดยไมํรู๎ตัว จากโรคและอุบัติเหตุ รวมทั้งอุบัติเหตุจากการทะเลาะวิวาท และป๓ญหาทางเพศ  มีสํวน
รํวมในกิจกรรมตํอต๎านอบายมุขตําง ๆ กับหนํวยงานภายนอกด๎วยความเต็มใจ  รู๎จักและเข๎าใจตนเอง สามารถพัฒนา
และปรับปรุงตนเองได ๎มีความม่ันคงทางอารมณ๑ มีสติรู๎จักยับยั้งชั่งใจ กล๎าคิด กล๎าท้า และกล๎าแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม  มีความสามารถในการสร๎างมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีกับผู๎อื่น สามารถปรับตัวเข๎ากับผู๎อ่ืนได๎ โดยค้านึงถึงสิทธิหน๎าที่
ของตนเองและผู๎อื่น  มีความชอบและเห็นคุณคําของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ นักเรียนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอยํางมีความสุข สามารถสร๎างสรรค๑ผลงานได๎ตามความสามารถของตนและสามารถ
น้าไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ้าวันได๎  สํงผลให๎การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ อยูํในระดับดี  
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
       ควรจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่องในการให๎ความชํวยเหลือแกํนักเรียนที่มีน้้าหนักเกิน โดยให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ ลด ละ เลิก อาหารฟาสฟููด อาหารที่มีไขมัน ขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มจ้าพวก
น้้าอัดลม จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎ออกก้าลังกายอยํางสม่้าเสมอ และประสานกับผู๎ปกครองเพ่ือขอความรํวมมือในการ
ดูแลนักเรียนเมื่ออยูํบ๎าน  
         
        มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบํงช้ี 
น้้าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ๎

ระดับคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช๎ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตาม

หลักสูตร 
๒.๐๐ ๑.๗๘      

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๒ เอ้ืออาทรผู๎อ่ืนและกตัญ๒ูกตเวทีตํอผู๎
พระคุณ 

๑.๐๐ ๐.๙๐      

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกตําง 

๑.๐๐ ๐.๘๙      

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๔ ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ๑และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

๑.๐๐ ๐.๘๙      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ๒ ๕.๐๐ ๔.๔๖      

  ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 



 ๑. โครงการอบรมปลูกฝ๓งการรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑  

     - กิจกรรมอบรมปลูกฝ๓งการเป็นพลเมืองดีของชาติ  

     - กิจกรรมประเมินผลพฤติกรรมความซื่อสัตย๑ของผู๎เรียน  

 - กิจกรรมประเมินผลผู๎เรียนแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  
 ๕. โครงการอบรมปลูกฝังการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  

 - กิจกรรมปลูกฝ๓งการออมทรัพย๑  
 - กิจกรรมรณรงค๑การประหยัดน้้า -ไฟฟูา  
 - กิจกรรมประเมินผลผู๎เรียนด้าเนินชีวิตอยํางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  

 ๖. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน  
 - กิจกรรมการประเมินผลผู๎เรียนมีความตั้งใจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติตํอหน๎าที่การงาน  
 - กิจกรรมประเมินผลผู๎เรียน มีความเพียร พยายามอดทน เพื่อให๎งานส้าเร็จตามเปูาหมาย  

 ๗. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  
 - กิจกรรมวันสงกรานต๑  
 - กิจกรรมวันลอยกระทง  

   - กิจกรรมแหํเทียนพรรษา  
 - กิจกรรมวันไหว๎ครู  

 ๘. โครงการอบรมปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ  
  - กิจกรรมรณรงค๑ตํอต๎านยาเสพติด  
  - กิจกรรมรักษาความสะอาด   
  - กิจกรรมอาสาจราจร) 

   - กิจกรรมเยี่ยมทหารผํานศึก   
   - กิจกรรมรณรงค๑ความปลอดภัยบนท๎องถนน 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร บริการ  
 ๙. โครงการค่ายคุณธรรม  
 ๑๐. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที  

 - กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ  
   - กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ  
   - กิจกรรมวันไหว๎ครู   

 - กิจกรรมตักบาตรท้าบุญวันเด็ก   

     - กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ   
   - กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ   
    - กิจกรรมแหํเทียนเข๎าพรรษา  

 ๒. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  
     - กิจกรรมเก็บสิ่งของคืนเจ๎าของ  
     - กิจกรรมฟ๓งธรรมรักษาสัตย๑  

 ๓. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  
 - กิจกรรมการแตํงกายถูกระเบียบ   

   - กิจกรรมอบรมปลูกฝ๓งการมาโรงเรียนทันเวลา  
   - กิจกรรมอบรมปลูกฝ๓งการเข๎าแถวเดินแถว อยํางเป็นระเบียบ  

 - กิจกรรมรักษาความสะอาด  
 ๔. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการใฝ่เรียนใฝ่รู้  
  - กิจกรรมประเมินผลความตั้งใจเรียน  



   - กิจกรรมวางพวงมาลาทํานนักบุญยอห๑น เดอ ลาซาล 
 - กิจกรรมประเมินผลการเป็นลูกที่ดีตํอพํอแมํ   

   - กิจกรรมประเมินผลการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  
 ๑๑.  โครงการปลูกฝังผู้เรียนให้มีความเอื้ออาทร เมตตากรุณา 
  - กิจกรรมเยี่ยมทหารผํานศึก  

 - กิจกรรมบริจาคชํวยเหลือผู๎ประสบภัย  
 - กิจกรรมพี่สอนน๎อง  

 ๑๒. โครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
   - กิจกรรมสียงตามสาย  
  - กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการห๎องเรียน  
  - กิจกรรมรณรงค๑ในระบอบประชาธิปไตย  
  - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  

 ๑๓. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  
 - กิจกรรมวันสงกรานต๑           
 - กิจกรรมวันลอยกระทง  

   - กิจกรรมแหํเทียนพรรษา  
 - กิจกรรมวันไหว๎ครู  

 ๑๔. โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 - กิจกรรมการรณรงค๑ดับเครื่องยนต๑เมื่อจอด   

   - กิจกรรมรักษาความสะอาด  
 - กิจกรรมปลูกต๎นไม๎ลดมลพิษ   
 - กิจกรรม Big Cleaning Day       
 - กิจกรรมรณรงค๑วันสิ่งแวดล๎อมโลก  

๑. วิธีการพัฒนา 
 ฝุายกิจการนักเรียนได๎จัดให๎นักเรียนได๎เข๎ารับการอบรมปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึง
ประสงค๑ โดยจัดให๎นักเรียนได๎รํวมงานโครงการกิจกรรมที่สํงเสริมผู๎เรียนแสดงออกถึงการรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ ยึดมั่น
ในศาสนาภาคภูมิใจในความเป็นไทย เคารพ เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย๑จัดอบรมปลูกฝ๓งให๎นักเรียนเป็นผู๎
แสดงออกถึงคุณธรรมความซื่อสัตย๑สุจริต ปฏิบัติตนตากฎ ข๎อบังคับการมีระเบียบวินัย ตามระเบียบของสถานศึกษา 
และของสังคม เคารพในสิทธิของตนเอง และผู๎อื่น ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑
เป็นประมุข อบรมปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนได๎น้าแนวทางการด้าเนินชีวิตอยํางพอเพียง มีเหตุผล มีความรอบคอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความกตัญ๒ูกตเวที มีความรับผิดชอบตํองานที่ท้าจนส้าเร็จลุลํวง ตลอดจนการจัดให๎นักเรียนได๎รํวม
กิจกรรมสืบสานอนุรักษ๑ประเพณีวัฒนธรรมไทย มีคุณธรรม  แบํงป๓นการแสดงออกถึงความเอ้ืออาทร มีความเมตตา
กรุณาตํอผู๎อื่น อยูํรํวมในสังคมเดียวกัน ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยให๎ได๎รับความบรรเทาจากเหตุการณ๑น้้าทํวม ท้าให๎สามารถ
ด้าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ตลอดจนการจัดให๎นักเรียนได๎เข๎าคํายคุณธรรม เพ่ือขัดเกลาพฤติกรรม และ
ความคิด ให๎แสดงถึงความกตัญ๒ูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ  รวมถึงการแสดงออกของการเป็นนักเรียนที่ดี การปฏิบัติตํอพํอ
แมํ ผู๎ปกครอง และผู๎ใหญํด๎วยความสุภาพ อํอนน๎อม และด้าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข ตลอดจนการดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมในชุมชนและในสังคมที่นักเรียนอาศัยอยูํ 
 
 
๒. ผลการพัฒนา 
         จากการด้าเนินงาน พบวํานักเรียนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดีในการปฏิบัติกิจกรรรมที่อบรมปลูกฝ๓งให๎นักเรียน
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตาหลักสูตร นักเรียนมีจิตส้านึกที่ดี ในการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ



ชาติ ภาคถูมิใจในความเป็นไทย มีความศรัทธายึดมั่นในศาสนา เคารพ เทิดทูน สถาบันสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย  แสดงออกถึงการใฝุเรียนรู๎ มีความตั้งใจในการเรียน  ด้าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานของความพอเพียง รู๎จักใช๎ทรัพยากร สิ่งของอยํางประหยัด มีความรับผิดชอบในการท้างาน มีความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต๑  เป็นต๎น  
       นอกจากนี้ ยังพบวํานักเรียนได๎ตระหนักและเห็นคุณคําความส้าคัญของการมีน้้าใจ การเสียสละ การแสดงออกถึง
การมีจิตสาธารณะ ชํวยเหลือผู๎ที่ปะสบภัยตําง ๆ รู๎จักการแบํงป๓นมีความเอ้ืออาทร ตํอผู๎ที่อยูํรํวมกันในสังคมยึดมั่นใน
ระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู๎อ่ืน  มี สํวนรํวมในการอนุรักษ๑
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม โดยนักเรียนรํวมกันรณรงค๑ เผยแพรํการรักษาสิ่งแวดล๎อมท้ังภายในโรงเรียน  และชุมชนใกล๎เคียง 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 สํงเสริมให๎นักเรียนเป็นคนประหยัด มีจิตอาสา จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช๎ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ให๎มากยิ่งขึ้นในทุก ๆปีการศึกษา และใช๎วินัยเชิงบวกสอดแทรกไปทุกกิจกรรม 
เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณธรรมในตนเอง และการจัดกิจกรรมอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
 พัฒนาอบรมสํงเสริมให๎นักเรียน ให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ๘ ประการ เน๎นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคูํกันไป
อยํางเป็นองค๑รวม เน๎นหลักการให๎ผู๎เรียนได๎คิดเป็น นั่นคือโรงเรียนต๎องเน๎นความเป็นกัลยาณมิตร ทั้งจากผู๎บริหารและ
ครูผู๎สอน 
  
มาตรฐานที ่๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบํงชี้ 
น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนน ที่ได๎ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๓.๑  มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลงํเรียนรู๎ 
และสื่อตํางๆ รอบตัว 

๒ ๑.๗๓      

๓.๒  มีทักษะในการอําน ฟ๓ง ดู พูด เขียน 
และตั้งค้าถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎
เพ่ิมเติม 

๑ ๐.๘๗      

๓.๓  เรียนรู๎รวํมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎ระหวํางกัน 

๑ ๐.๘๗      

๓.๔  ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และ
น้าเสนอผลงาน 

๑ ๐.๙๑      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ๕ ๔.๓๘      
 
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ฝุายวิชาการได๎ด้าเนินการ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองรักการ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง โดยจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
 ๑.โครงการสํงเสริมการค๎นคว๎าของผู๎เรียน 
    ๑.๑ กิจกรรมแสวงหาความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก 
    ๑.๒ กิจกรรมสํงเสริมการใช๎ห๎องสมุด 
    ๑.๓ กิจกรรมรักการอําน 
 ๒. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา  
     ๒.๑ กิจกรรมสํงเสริมความสามารถในการอํานและสรุปประเด็นความรู๎ 



     ๒.๒ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู๎และถํายทอดความรู๎เรื่องราว ประสบการณ๑สูํผู๎อ่ืน 
 ๓. โครงการสํงเสริมการท้างานเป็นทีม  
     ๓.๑ กิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการกลุํม 
 ๔. โครงการสํงเสริมการน้าเทคโนโลยีมาใช๎ในการเรียนรู๎และน้าเสนอผลงาน 
     ๔.๑ งานสํงเสริมการค๎นคว๎าทางอินเทอร๑เน็ต  
     ๔.๒ กิจกรรมน้าเสนอผลงานโดยใช๎เทคโนโลยี   
 ฝุายวิชาการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนการเข๎ารํวมกิจกรรมโดยมีหลักฐานและรํองรอย การบันทึกสรุปผลการสังเกต 
การสัมภาษณ๑ผู๎เรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองและมีทักษะ
ในการอําน ฟ๓งดู พูด เขียน และตั้งค้าถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติม หลักฐานรํองรอยการเข๎ารํวมหรือมีสํวนปฏิบัติ
กิจกรรม โครงการสํงเสริมการอําน กิจกรรมห๎องสมุด และสถิติการใช๎ห๎องสมุดของผู๎เรียน แบบบันทึกการอําน  แบบ
บันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎ การบันทึกรายการในทะเบียนหนังสือ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ และสิ่งพิมพ๑ที่ผู๎เรียนอําน มี
การบันทึกรายการลงในทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษาของครู พร๎อมกับสรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรม การจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู๎ของครู และมอบหมายงานที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการ
อําน และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองพร๎อมกับท้าบันทึกและสรุปผลการสังเกต การสัมภาษณ๑ผู๎เรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
การพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการอําน ฟ๓ง ดู พูด เขียน และตั้งค้าถาม เพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติมและมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎โดยมีผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของผู๎เรียน พร๎อมแผนการจัดการเรียนรู๎ ในการ
ใช๎เทคโนโลยีของนักเรียนจากโครงการกิจกรรมดังกลําว  ซึ่งมีหลักฐานรํองรอยดังนี้ สมุดบันทึก โลํ เกียรติบัตร รางวัล 
และภาพถําย 
 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ 
 ฝุายวิชาการได๎ด้าเนินการวางแผนงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยจัดโครงการ กิจกรรม ในการพัฒนาสํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน และ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตํางๆ รอบตัว  จัดกิจกรรมรองรับที่จะพัฒนาผู๎เรียนได๎
แสดงออกถึงความชอบอํานหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ๑ตํางๆ มีความตั้งใจและต๎องการที่จะอํานโดยไมํมีการบังคับ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ที่ผู๎เขียนค๎นคว๎าหาความรู๎จากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎และสื่อตํางๆรอบตัว นอกจากนี้ทุก
ระดับชั้นยังสํงเสริมให๎ผู๎เรียน ได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆทั้งภายในและภายนอก สํงเสริมให๎นักเรียน มีทักษะในการ
อําน ฟ๓ง ดู พูด เขียน และตั้งค้าถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติมซึ่งทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนอําน
หนังสือ บทความและสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักเกณฑ๑การอําน สามารถจับประเด็นเนื้อหาจากเรื่องที่อําน มี
ทักษะในการอําน ฟ๓ง พูด เขียนและตั้งค้าถาม รวมทั้งวางแผนให๎ผู๎เรียนมีการเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวํางกัน ถํายทอดความรู๎เรื่องราวประสบการณ๑ ความรู๎สึกนึกคิด ไปสูํผู๎อ่ืนได๎  นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู๎
รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือการเรียนรู๎ระหวํางกัน จึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ
กลุํม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการ และมีสํวนรํวมในการปฏิบัติกิจกรรม  โดยใช๎อุปกรณ๑ เชํน โปรเจคเตอร๑ 
โทรทัศน๑ คอมพิวเตอร๑ และกระดานอัจฉริยะ มาประกอบการสอนเพ่ืออ้านวยความสะดวกตํอครูผู๎สอน นอกจากนั้นยัง
พัฒนาระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต ให๎ครอบคลุมทุกจุดในบริเวณโรงเรียนให๎คุณครูได๎เข๎าถึงข๎อมูลทุกที่ ทุกเวลา สํงเสริม
และสนับสนุนให๎ครูได๎รับการพัฒนาความรู๎และทักษะ ในการน้าเทคโนโลยีไปใช๎พัฒนางานการสอนที่ตนรับผิดชอบ 
สํงผลตํอการพัฒนาของผู๎เรียน มีสมรรถนะและทักษะในการเรียนรู๎ได๎มากยิ่งขึ้น 
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการด้าเนินโครงการ งาน กิจกรรม ดังกลําว สํงผลให๎นักเรียนเข๎ารํวมโครงการกิจกรรมรักการอําน ในวัน
อังคาร พฤหัสบดี ตั้งแตํเวลา ๗.๔๐ น. วางทุกงานอํานทุกคน โดยอํานหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ทุกที่เมื่อมี
เวลาและโอกาส มีการยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพ๑จากห๎องสมุด มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ที่ผู๎เรียนริเริ่มด๎วยตนเอง
ตามความสนใจ ซึ่งมีผลงานจากค๎นคว๎าหาความรู๎ที่ผู๎เรียนริเริ่มด๎วยตนเองตามความสนใจ ซึ่งมีผลงานจากค๎นคว๎าหา



ความรู๎จากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎หรือสิ่งตํางๆ โดยการจัดกิจกรรมให๎นักเรียน ค๎นคว๎าจากแหลํงเรียนรู๎ด๎วยตนเองในด๎าน
การใช๎บริการห๎องสมุด มีการประชาสัมพันธ๑และจัดกิจกรรมที่ปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน แสวงหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยครูผู๎สอนให๎ความรํวมมือวางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎เพ่ือฝึกทักษะในด๎านการอําน ฟ๓ง ดู พูดและเขียน สังเกตสิ่งแวดล๎อมรอบตัวสํงเสริมนักเรียนให๎มีโอกาสได๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยจัดกระบวนการกลุํมตามกิจกรรมในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎และน้าเสนอผลงานได๎ 
 
๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

๑. ปลูกฝ๓งให๎นักเรียนเป็นผู๎มีนิสัยรักการอําน และ แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

๒. เชิญวิทยากรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาให๎ความรู๎แกํนักเรียนในเรื่องของทักษะความรู๎ด๎านตํางๆ อยํางหลากหลาย 
เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนน้าความรู๎มาพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี 

สติสมเหตุผล 

ตัวบํงชี้ 
น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนน ที่ได ๎ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟ๓ง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

๒ ๑.๗๔      

๔.๒ น้าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ป๓ญหาด๎วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๑ ๐.๙๒      

๔.๓ ก้าหนดเปูาหมาย คาดการณ๑ ตัดสินใจ
แก๎ป๓ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๑ ๐.๙๐      

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค๑ผลงาน
ด๎วยความภาคภูมิใจ 

๑ ๐.๙๒      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ ๕ ๔.๔๘      
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑.  โครงการพัฒนาความสามารถผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และสมเหตุสมผล  

   ๑.๑ กิจกรรมการอําน, คิดวิเคราะห๑ 
   ๑.๒ กิจกรรมสํงเสริมการวิเคราะห๑เปรียบเทียบ และเชื่อมโยงข๎อมูล 
   ๑.๓ กิจกรรมพัฒนาความคิดสูํองค๑ความรู๎ใหมํ 
   ๑.๔ กิจกรรมวันภาษาไทย 



   ๑.๕ กิจกรรม Big book 
   ๑.๖ กิจกรรมสมุดเลํมเล็ก 
  ๒. โครงการสร๎างสรรค๑ความคิดประดิษฐ๑ผลงาน  
   ๒.๑ กิจกรรมสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑ 
   ๒.๒ กิจกรรมสร๎างสรรค๑ความคิดเพ่ือสังคม 
   ๒.๓ กิจกรรมสร๎างสรรค๑ผลงานจากวัสดุเหลือใช๎ 
.  ๓. โครงพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ 
   ๓.๑ กิจกรรมประกวด  ๑ โครงงาน ๑ ห๎องเรียน 
   ๓.๒ กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน 
   ๓.๓ กิจกรรมวิเคราะห๑ขําว และเหตุการณ๑ส้าคัญ 
   ๓.๔ กิจกรรมคํายวิชาการ 

๔. โครงการสํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 
   ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 
  ๔.๒ กิจกรรมสร๎างผลงานจากการเรียนรู๎ 
  ๔.๓ กิจกรรมน้าเสนอผลงาน  
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ 
 ฝุายวิชาการของสถานศึกษาโดยได๎จัดการวางแผนและ ขั้นตอนการด้าเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะในด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟ๓ง และดู  โดยแยกแยะ
ข๎อเท็จจริงและสื่อสารเสนอความคิดจากเรื่องที่อําน ฟ๓ง และดู สามารถน้าเสนอวิธีการคิด วิธีแก๎ป๓ญหาด๎วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเองอยํางเป็นขั้นตอน ก้าหนดเปูาหมายความส้าเร็จ  สามารถคาดคะเนเหตุการณ๑และ ก้าหนดทางเลือก
เพ่ือตัดสินใจแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นเหตุเป็นผล   สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑
ผลงาน  ชิ้นงาน  แผนผังความคิด รายงาน เรียงความ และสื่อเทคโนโลยีประกอบการน้าเสนอผลงาน เป็นต๎น  และจัด
ใหม๎ีการด้าเนินการก้ากับ ติดตาม ประเมินผล ความสามารถในการอําน คิด วิเคราะห๑ และเขียน เพ่ือน้าผลการประเมิน
มาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ให๎นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู๎เป็นไปตามเกณฑ๑ 
๒. ผลการพัฒนา  
 พบวําครูผู๎สอนทุกคน และทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎เห็นความส้าคัญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให๎
นักเรียนเกิดทักษะในการพัฒนาตนเองได๎ตามวัตถุประสงค๑  มีผลท้าให๎นักเรียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอําน ฟ๓ง และดู พร๎อมทั้งน้าเสนอวิธีการคิด วิธีแก๎ป๓ญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง โดยการพูดหรือเขียนได๎
หลายรูปแบบตามความคิดเห็นของตนเองได๎อยํางสมเหตุผล เชํน การเขียนผังความคิด การเขียนรายงาน การเขียน
เรียงความ  เป็นต๎น  อีกทั้งนักเรียนมีทักษะในการก้าหนดเปูาหมายที่จะสร๎างสรรค๑ผลงานให๎เป็นผลส้าเร็จ  คาดคะเน
เหตุการณ๑ หรือค้าตอบ เพ่ือเลือกแนวทาง  การตัดสินใจแก๎ป๓ญหาได๎อยํางถูกต๎องมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑พัฒนา
ผลงานของตนเอง น้าเสนอเผยแพรํผลงานทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาด๎วยความภาคภูมิใจ  ซึ่งสํงผลนักเรียนผําน
เกณฑ๑การประเมิน ความสามารถอําน คิด วิเคราะห๑ และเขียนสื่อความเป็นไปตามเกณฑ๑ท่ีก้าหนด  
๓. แนวทางการพัฒนา     
 สถานศึกษาควรจัดให๎มีแผนพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในด๎านทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว รวมทั้งการเติมโตอยําง
รวดเร็วของเทคโนโลยี และการสื่อสาร พร๎อมทั้งการใช๎ชีวิตในโลกดิจิตอล (Digital Life) ดังนั้นนักเรียนจึงควรมีทักษะที่
 จ้าเป็นตํอการด้ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑              
 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร 

ตัวบํงชี ้
น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนน ที่ได ๎ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 



๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละ 
กลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ 

๑ ๐.๘๑      

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญ 
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ๑ 

๑ ๐.๘๑      

๕.๓  ผลการประเมินการอําน คิด 
วิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑ 

๒ ๑.๖๑      

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป 
ตามเกณฑ๑ 

๑ ๐.๗๙      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ๕ ๔.๐๒      
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. โครงการพัฒนาความรู๎ความสามารถตามหลักสูตรของกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๓. โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการสอบระดับชาติ 

 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ 

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ ได๎ให๎ความรํวมมือในการด้าเนินการตามโครงการและกิจกรรมของทางฝุายวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางด๎านการศึกษา ที่สํงผลถึงผู๎เรียน สะท๎อนถึงทักษะ ความรู๎ ความเข๎าใจ ที่ผู๎เรียนได๎รับโดยใช๎
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเป็นยุทธศาสตร๑ในการวางแผนการท้างาน ด๎วยกระบวนการ PDCA  เริ่มจากการท้า
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  เพ่ือรองรับโครงการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
ภายในดังตํอไปนี้ 

๑. งานจัดท้าตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในแตํละภาคเรียนทางระดับมัธยมศึกษาจัดให๎มีการทดสอบปลายภาคเพ่ือประมวลผลการเรียนงานจัดท้าตาราง
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ได๎รวบรวมข๎อมูล แตํละรายวิชา จ้าแนกตามระดับผลการเรียน น้ามาวิเคราะห๑
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนหาร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ๑ท่ีโรงเรียนก้าหนด เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนในล้าดับตํอไป 

๒. งานจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด๎านการอําน คิดวิเคราะห๑ฯ  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส้าคัญของตามเกณฑ๑ท่ีสถานศึกษาก้าหนด ซึ่งได๎แกํ 

๒.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
- การรับและสํงสาร 
- วัฒนธรรมในการใช๎ภาษา 
- การเลือกใช๎และบูรณาการสื่อหรือเครื่องมือที่หลากหลายเพ่ือการถํายทอด 
- แลกเปลี่ยนความคิด ความรู๎สึก และทัศนะของตนเอง 

๒.๒ ความสามารถในการคิด  
- การคิดวิเคราะห๑ คิดสังเคราะห๑ คิดอยํางสร๎างสรรค๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ 
- การคิดวางแผนการท้างานอยํางเป็นระบบ 
- การสร๎างองค๑ความรู๎หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม 

๒.๓ ความสามารถในการแก๎ป๓ญหา 
- การเข๎าใจความสัมพันธ๑และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ๑ตํางๆ ในสังคม 
- การแสวงหาความรู๎ ประยุกต๑ความรู๎มาใช๎ในการปูองกัน และแก๎ไขป๓ญหาได๎ 
- การใช๎เหตุผล คุณธรรม และข๎อมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ 

๒.๔ ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
- การติดตํอสื่อสารและสร๎างความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่นในเชิงบวกและท้างาน 
- ความรับผิดชอบในหน๎าที่ในฐานะเป็นสมาชิกในสังคม 



- การปรับตัวให๎ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม 
- ความสามารถในการเผชิญหน๎ากับสถานการณ๑ที่เป็นป๓ญหา 
- การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค๑ 

๒.๕ ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
- การใช๎เทคโนโลยีในการศึกษาค๎นคว๎า เพ่ือการพัฒนาตนเอง และสังคมในด๎านการเรียนรู๎ การ

สื่อสาร การท้างาน การแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ 
- การเลือกใช๎เทคโนโลยีด๎านตํางๆ ในการสร๎างสรรค๑ชิ้นงาน 
- การอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่ได๎จากการสืบค๎นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การวิเคราะห๑ และเลือกใช๎สื่อได๎เหมาะสมกับวัย 

           ๓. ด๎านผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียน โดยผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และ
เขียนในภาพรวมจากการจัดการเรียนการสอน การสํงเสริมและการพัฒนาผู๎เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑
และเขียนเรื่องหรือข๎อความท่ีได๎จากการอําน โดยประเมินความสามารถของนักเรียนจากทุกรายวิชาจากหัวข๎อตํางๆ 
ดังนี้ 

๓.๑ สามารถคัดสรรสื่อที่ต๎องการอํานเพ่ือหาข๎อมูลสารสนเทศได๎ตามวัตถุประสงค๑ และสามารถสร๎าง 
      ความเข๎าใจและประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการอําน 
๓.๒ สามารถจับประเด็นส้าคัญและประเด็นสนับสนุนโต๎แย๎ง 
๓.๓ สามารถคิดวิเคราะห๑ วิจารณ๑ความสมเหตุสมผล ความนําเชื่อถือล้าดับความเป็นไปได๎ของเรื่องที่ 
      อําน 
๓.๔ สามารถสรุปคําแนวคิดแงํคิดท่ีได๎จากการอําน 
๓.๕ สามารถสรุปอภิปรายขยายความคิดเห็นโต๎แย๎งสนับสนุนโน๎มน๎าวโดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบ 
      ตําง ๆ 

๔. งานสรุปประเมินผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ  (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖, มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และชั้นมัธยมศึกษาปี ๖ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยท้าการรวบรวมผลการทดสอบระดับชาติ และจัดท้าสถิติ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในแตํละรายวิชา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับ
ขีดจ้ากัดลํางตามเกณฑ๑ท่ีโรงเรียนก้าหนดไว๎ 
๒. ผลการพัฒนา 
     ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ๑ที่ทางโรงเรียนก้าหนดคือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
             - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีผลการเรียนผํานเกณฑ๑ท่ีโรงเรียนก้าหนด  ร๎อยละ ๘๕.๖๑  อยูํ 

     ในเกณฑ๑ ดีเยี่ยม 
             - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ มีผลการเรียนผํานเกณฑ๑ท่ีโรงเรียนก้าหนด  ร๎อยละ ๘๒.๕๐  อยูํ 

     ในเกณฑ๑ ดีเยี่ยม 
             - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ มีผลการเรียนผํานเกณฑ๑ท่ีโรงเรียนก้าหนด   ร๎อยละ ๗๘.๙๔  อยูํ 

     ในเกณฑ๑ ดีมาก 
             - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ มีผลการเรียนผํานเกณฑ๑ที่โรงเรียนก้าหนด    ร๎อยละ ๗๖.๘๐  อยู ํ

     ในเกณฑ๑ ดีมาก 
จากข๎อมูลข๎างต๎นพบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระเฉลี่ยทุกระดับชั้น มีคําเฉลี่ยร๎อยละ  
๘๐.๗๘ อยูํในเกณฑ๑ ดีเยี่ยม 

     ๒.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน  มีนักเรียนผํานการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตร ตาม 
เกณฑ๑ที่โรงเรียนก้าหนดดังนี้ 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑ที่โรงเรียน 
  ก้าหนด ร๎อยละ ๙๙.๙๔  อยูํในเกณฑ๑ ดีเยี่ยม 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑ที่โรงเรียน 



   ก้าหนด ร๎อยละ ๑๐๐   อยูํในเกณฑ๑ ดีเยี่ยม 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑ที่โรงเรียน 
  ก้าหนด ร๎อยละ ๙๘.๘๖  อยูํในเกณฑ๑ ดีเยี่ยม 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑ท่ีโรงเรียน 
  ก้าหนด ร๎อยละ ๑๐๐   อยูํในเกณฑ๑ ดีเยี่ยม 
จากข๎อมูลข๎างต๎นพบวําผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน  เฉลี่ยทุกระดับชั้น มีคําเฉลี่ยร๎อยละ  
๙๗.๗๐ อยูํในเกณฑ๑ ดีเยี่ยม 

     ๒.๓  ด๎านผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียน มีนักเรียนผํานการประเมินการประเมินการอําน คิด 
      วิเคราะห๑และเขียน ตามเกณฑ๑ท่ีโรงเรียนก้าหนด ดังนี้  

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ มีผลการประเมินผํานเกณฑ๑ที่โรงเรียนก้าหนด  ร๎อยละ ๗๙.๙๑ อยูํ 
  ในเกณฑ๑  ดีมาก 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ มีผลการประเมินผํานเกณฑ๑ที่โรงเรียนก้าหนด ร๎อยละ  ๙๗.๘๙ อยูํ 
  ในเกณฑ๑   ดีเยี่ยม 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑–๓ มีผลการประเมินผํานเกณฑ๑ที่โรงเรียนก้าหนด  ร๎อยละ ๘๑.๑๖  อยูํ 
  ในเกณฑ๑  ดีเยี่ยม 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ มีผลการประเมินผํานเกณฑ๑ท่ีโรงเรียนก้าหนด ร๎อยละ ๙๒.๕๔   อยูํใน 
  เกณฑ๑   ดีเยี่ยม 
จากข๎อมูลข๎างต๎นพบวําผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียน เฉลี่ยทุกระดับชั้น มีคําเฉลี่ยร๎อยละ  
 ๘๗.๘๘  อยูํในเกณฑ๑ ดีเยี่ยม 

    ๒.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจ้านวนนักเรียนผลการ
ทดสอบสูงกวําขีดจ้ากัดลําง ในแตํละระดับชั้นดังนี้ 

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบไมํต่้ากวําขีดจ้ากัดลําง  ร๎อยละ ๗๑.๑๓  อยูํในเกณฑ๑  
  ดีเยี่ยม 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ มีผลการทดสอบไมํต่้ากวําขีดจ้ากัดลําง   ร๎อยละ ๖๙.๓๘  อยูํในเกณฑ๑  
  ดีเยี่ยม 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีผลการทดสอบไมํต่้ากวําขีดจ้ากัดลําง  ร๎อยละ ๕๗.๘๓   อยูํในเกณฑ๑  
  ดีเยี่ยม 
จากข๎อมูลข๎างต๎นพบวําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฉลี่ย 
ทุกระดับชั้น มีคําเฉลี่ยร๎อยละ ๖๖.๐๙ อยูํในเกณฑ๑ ดีเยี่ยม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนลาซาล มุํงมั่นพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย พร๎อมทั้งมีการ
กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนได๎มีการเรียนรู๎อยํางชัดเจน  สร๎างความสนใจให๎ผู๎เรียนอยํางสม่้าเสมอ โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย การใช๎แบบฝึกทักษะที่มีความหลากหลาย  อีกทั้งสํงเสริมในเรื่องของการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถด๎านการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียน มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ๑ที่
ก้าหนดไว๎  พร๎อมทั้งมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือเป็นการปลูกฝ๓งผู๎เรียน  เป็นคนดีและคนเกํงของสังคม 
และเพ่ือน้าไปสูํการปรับปรุงการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพสูงกวํามาตรฐานทางการศึกษา  จึงได๎
มุํงเน๎นเป็นพิเศษในสาระท่ีต๎องปรับปรุง  จากผลจากการทดสอบ O-NET ดังนี้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีสาระที่ควรปรับปรุงดังนี้ 

วิชาภาษาไทย ได๎แกํ สาระการเขียน 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได๎แกํ สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีสาระที่ควรปรับปรุงดังนี้ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได๎แกํ สาระการออกแบบและเทคโนโลยี 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีสาระที่ควรปรับปรุงดังนี้ 
 วิชาภาษาไทย    ๑.สาระการฟ๓ง การดู และการพูด 
   ๒. สาระหลักการใช๎ภาษาไทย 
   ๓. สาระการอําน 
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ได๎แกํ สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 
 วิชาคณิตศาสตร๑    ได๎แกํ สาระการวัด 
 วิชาวิทยาศาสตร๑  ๑. สาระธรรมชาติของวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
    ๒. สาระพลังงาน 
    ๓. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
              ๔. ดาราศาสตร๑และอวกาศ 

กลุํมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได๎แกํ สาระการอาชีพ 
 

มาตรฐานที่ ๖    ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ 
                     อาชีพสุจริต 

ตัวบํงชี้ 
น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนน ที่ได๎ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๖.๑  วางแผนการท้างานและด้าเนินการ
จนส้าเร็จ 

๒ ๑.๖๗      

๖.๒  ท้างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๑ ๐.๘๓      

๖.๓  ท้างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ๑ ๐.๘๑      
๖.๔  มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหา

ความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๑ ๐.๘๒      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ ๕ ๔.๑๓      
 
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
 โครงการที่ ๑ คือ โครงการพัฒนาทักษะการท้างาน ซึ่งมีกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการกลุํม และ
กิจกรรมสํงเสริมการจัดท้าโครงงาน  โครงการที่ ๒ คือโครงการสํงเสริมการท้างานและมุํงมั่นพัฒนางาน ซึ่งมีกิจกรรม
การแสดงผลงานนักเรียน   กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ตามความถนัดของผู๎เรียน และกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 
โครงการที่ ๓ คือ โครงการรํวมคิดรํวมท้า ซึ่งมีกิจกรรมสํงเสริมการท้างานโดยใช๎กระบวนการกลุํม กิจกรรมสํงเสริมการ
ท้างานในรูปแบบประชาธิปไตย และโครงการที่ ๔ คือ โครงการลูกเรียนรู๎ครูและพํอแมํชํวยสํงเสริมซึ่งมีกิจกรรมสํงเสริม
การประกอบอาชีพสุจริต กิจกรรมน้าเสนอประโยชน๑และความส้าคัญของอาชีพและกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  
 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ 
 ทางโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถ
ท้างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎  รู๎จักการแก๎ป๓ญหารํวมกันทั้งงานรายบุคคลและการท้างานเป็นกลุํมนักเรียนท้างานอยํางมี
ความสุข  รู๎จักวางแผนงานและท้างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพท้างานอยํางสร๎างสรรค๑ พัฒนางานของตนเองและภูมิใจใน
ผลงาน มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต จัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียน นิทรรศการวิชาการ โดยกลุํมส าระการเรียนรู๎
ทั้ง ๘ กลุํมสาระ  จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการการเรียนรู๎ซึ่งจะควบคูํกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให๎



นักเรียนจัดท้าผลงานชิ้นงานโครงงานและน้าเสนอผลงานนิทรรศการ จัดกิจกรรมอาชีพเพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนประกอบ
อาชีพสุจริต น้าเสนอประโยชน๑และความส้าคัญของอาชีพเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาตํอ 
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการด้าเนินกิจกรรมพบวํา นักเรียนมีทักษะในการท้างาน มีการวางแผนการท้างาน ด้าเนินงานตามขั้นตอน
ที่ก้าหนดได๎ ท้าให๎งานบรรลุผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค๑   ท้าให๎นักเรียนเกิดความรู๎สึกพอใจและชื่นชอบตํองานที่ได๎รับ
มอบหมาย มีความกระตือรือร๎น มีความรับผิดชอบตํองานตั้งใจและพากเพียร  มีความรอบคอบในการท้างาน รู๎จักการ
ยอมรับข๎อเสนอแนะของผู๎อ่ืน สามารถท้างานรํวมกับผู๎อ่ืนและปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ ที่ได๎รับมอบหมายเป็นผู๎น้า
และผู๎ตามที่ดี และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตได๎รับการสํงเสริมให๎มีกิจกรรมแสดงผลงาน นิทรรศการวิชาการตามความรู๎ 
ความสามารถของนักเรียนท้าให๎นักเรียนเกิดความพอใจและแรงบันดาลใจ ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๖ อยูํใน
ระดับดีมาก 
 
๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนควรเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความถนัดความชอบของตนเอง เพื่อให๎นักเรียนได๎เกิด
ความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย รักการท้างาน และสํงผลให๎นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึนตํอไป 
มาตรฐานด๎านการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มารตราฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบํงช้ี 
น้้าหนัก
คะแนน 

คะแนนท่ี
ได ๎

ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง พอใช๎ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก้าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎าน
ความรู๎ทักษะกระบานการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค๑ 

๑ ๐.๙๑     
 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎
ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู๎เรียน 

๑ ๐.๙๑      
 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความ
แตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสติป๓ญญา 

๒ ๑.๗๙    
 

 

๗.๔ ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
น้าบริบทและภูมิป๓ญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู๎ 

๑ ๐.๘๙    
 

 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑ ๐.๙๑     
 

๗.๖ ครูให๎ค้าแนะน้าค้าปรึกษาและแก๎ไขป๓ญหาให๎แกํ
ผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความ
เสมอภาค 

๑ ๐.๙๑ 
 
 

     
 



๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับการสอน 

๑ ๐.๙๐      
 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๑ ๐.๙๒     
 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑ ๐.๙๒     
 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ๑๐ ๙.๐๖       
 

ร่องรอยความพยายาม ( โครงการ/ กิจกรรมท่ีท า ) 
   โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูโดยจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
      ๑.  โครงการสํงเสริมและพัฒนาครูให๎ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
              ๑.๑  กิจกรรมนิเทศครูให๎พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
              ๑.๒  กิจกรรมนิเทศครูในการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และน้าผลไปพัฒนา 
              ๑.๓  กิจกรรมนิเทศครูในการจัดการเรียนการสอน  โดยค้านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล 
              ๑.๔  กิจกรรมนิเทศครูให๎ใช๎สื่อเทคโนโลยีและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎ 
              ๑.๕  กิจกรรมนิเทศครูให๎วัดประเมินผลที่เน๎นพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการหลากหลาย 
              ๑.๖ กิจกรรมนิเทศครูในการให๎ค้าปรึกษาแก๎ไขป๓ญหาการเรียนและคุณภาพชีวิต 
              ๑.๗ กิจกรรมนิเทศครูให๎ศึกษาวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู๎และน้าผลไปปรับการสอน 
              ๑.๘ กิจกรรมสํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู๎ในวิชาที่สอนเต็มความสามารถ 
              ๑.๙ กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     ๒.  โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และการเป็นสมาชิกที่ดีของลาซาล 
              ๒.๑ กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
              ๒.๒ กิจกรรมนิเทศครูใหมํ รู๎รัก รู๎สามัคคี ทุกคนมี  จิตตารมณ๑ลาซาล 
              ๒.๓ กิจกรรมสํงเสริมบุคลากรเข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนาและสาธารณะกุศล 
              ๒.๔ กิจกรรมรวบรวมผลคะแนน o-net และน้าผลเป็นข๎อมูลพัฒนา 
      ๓.  โครงการเสริมสร๎างขวัญและก้าลังใจแกํบุคลากร 
              ๓.๑ กิจกรรมมอบรางวัลแกํครูในวันไหว๎ครู 
              ๓.๒ กิจกรรมมอบสวัสดิการแกํบุคลากรในรูปแบบหลากหลาย  
              ๓.๓ กิจกรรมจัดงานเลี้ยงฉลองในโอกาสและเทศกาลส้าคัญ 

    ๓.๔ กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนบุคลากรให๎ได๎รับรางวัลจากหนํวยงานนอกสถานศึกษา 
 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ 
          การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูผู๎สอน จัดท้าโดยสถานศึกษาก้าหนดเปูาหมายพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรอยํางชัดเจน ใช๎แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เป็นคูํมือในการวางแผนพัฒนาและจดัท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปี เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการด้าเนินการ
พัฒนาตามเปูาหมาย  จัดประชุมคณะท้างานชี้แจงขอบขํายภาระงาน บทบาทหน๎าที่ ความรับผิดชอบ รํวมกันศึกษา
จุดอํอน จุดแข็ง จุดที่ต๎องการพัฒนา  ก้าหนดเปูาหมาย วางยุทธศาสตร๑ ในการด้าเนินงานพัฒนา  ก้าหนดงาน/ 
โครงการ/ กิจกรรม รองรับเปูาหมายพัฒนา ก้าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน ก้ากับ
ติดตาม ประเมิน- สรุปและรวบรวมผลใช๎เป็นข๎อมูลพัฒนา เพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย จึงจัดท้าโครงการ / 
กิจกรรมรองรับ ๓ โครงการ ดังนี้                        
     ๑. โครงการสํงเสริมและพัฒนาครูให๎ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 



          สถานศึกษาจัดประชุมและนิเทศความรู๎แกํครูผู๎สอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ได๎เชิญ
วิทยากรภายนอกให๎ความรู๎แกํครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตรอยํางถูกต๎อง ประชุม
มอบหมายหน๎าที่ให๎ครูที่มีคุณวุฒิเป็นผู๎นิเทศความรู๎แกํครูในแตํละระดับสายงานเชํน นิเทศความรู๎ด๎านหลักสูตร 
เปูาหมายพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  ได๎ก้าหนดการนิเทศภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ภาคเรียนที่ ๑ ระหวํางวันที่ ๑๙–๓o พฤษภาคม ๒๕๕๗ และภาคเรียน ที่ ๒ ระหวํางวันที่ ๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ผู๎ทรงคุณวุฒิจะติดตามแนะน้าให๎ครูผู๎สอนรํวมกันก้าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนให๎ครอบคลุมทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะส้าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ จัดประชุมให๎ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎เดียวกัน 
รํวมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพผู๎เ รียน  ครูผู๎ทรงคุณวุฒิ ให๎การนิเทศความรู๎ 
ด๎านการวิเคราะห๑ผู๎เรียนและสํงเสริมสนับสนุนครูให๎วิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลทุกกลุํมวิชา บันทึกผลและใช๎ข๎อมูล
ผู๎เรียนเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับสภาพความแตกตํางของผู๎เรียน  นอกจากนี้หัวหน๎า
กลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎จัดประชุมเป็นรายวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ๑การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการ
หลากหลาย โดยค้านึงถึงความแตกตํางทางด๎านสติป๓ญญาของผู๎เรียน  จัดให๎มีการส้ารวจแหลํงเรียนรู๎ สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีในสถานศึกษา จัดครูให๎ท้าทะเบียนสื่อทัศนูปกรณ๑และสื่อเทคโนโลยีทุกระดับสายงาน  เพ่ือเอ้ือประโยชน๑ใน
การเลือกใช๎อยํางเหมาะสม  นิเทศการใช๎สื่อเทคโนโลยี เชํน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อบรมครูในการใช๎กระดาน
อัจฉริยะ จัดประกวดการผลิตสื่อวัสดุ- สื่อเทคโนโลยี พร๎อมสาธิตการใช๎สื่อที่ผลิต ทุกระดับสายงาน ก้าหนดให๎จัดการ
ประกวดภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  เพ่ือให๎ครูได๎รับความรู๎และสามารถน้าความรู๎ไปพัฒนาสื่อนวัตกรรมหรือสามารถเลือกใช๎
ให๎เกิดประโยชน๑อยํางคุ๎มคํา  สํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ และสนับสนุนให๎น้าภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นบูรณาการรํวมกับสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎  ได๎เชิญวิทยากรท๎องถิ่นและภูมิป๓ญญาชาวบ๎านมาให๎ความรู๎ เชํน วันที่ ๓o 
มิถุนายน ๒๕๕๗ เชฟนเรนทร๑  เกียรติยศเจริญ มาให๎ความรู๎เกี่ยวกับ  การประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ    ในวันที่ ๑o 
กรกฎาคม ๒๕๕๗  คุณตู๎ สุขนึก มาให๎ความรู๎ด๎านการท้าปุ๋ยอินทรีย๑  วันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คุณทัศนีย๑ อํุนสุด
คลอง ให๎ความรู๎ด๎านการนวดแผนไทย ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คุณจุไรรัตน๑ วงศ๑พระรักและคุณกัญณัฐ ทรงสอน
ชัย ให๎ความรู๎ด๎านการพับดอกไม๎ด๎วยใบเตย  ฯลฯ ให๎การนิเทศความรู๎ด๎านการวัด-การประเมินผลแกํครูผู๎สอนทุกระดับ 
ก้าหนดภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ภาคเรียนที่ ๑ ระหวํางวันที่ ๙ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗และภาคเรียนที่ ๒ ระหวํางวันที่ ๑o 
– ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให๎ครูผู๎สอนเกิดความรู๎ความเข๎าใจสามารถวัดผล – ประเมินผลโดยมุํงเน๎นการพัฒนาการ
เรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให๎สามารถเลือกวิการให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพวิชาและความแตกตํางของ
ผู๎เรียน  ได๎สํงเสริมความรู๎ความสามารถครใูนการให๎ค้าปรึกษา แก๎ไขป๓ญหาผู๎เรียน ในวันที่๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๕๗  ได๎
มีการอบรมคณะครูโครงการ “Lions Clubs International M.D310Thailand ในหัวข๎อ  Lion Quest Skill for 
Addesence หลักสูตรชีวิตส้าหรับเยาวชน   ท้าให๎ครูเข๎าใจธรรมชาติผู๎เรียน  และได๎น้าป๓ญหาผู๎เรียนเป็นตัวอยําง
กรณีศึกษา ให๎ครูรํวมกันหาทางแก๎ไขและให๎ค้าแนะน้าชํวยเหลือในการแก๎ไขป๓ญหาอยํางถูกต๎องเหมาะสม  นอกจากนี้
สนับสนุนครูให๎มีการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน ปีละ ๑ ครั้ง ทุกระดับชั้นเรียนและน้าข๎อมูลไปพัฒนาผู๎เรียน สถานศึกษา
นิเทศครูให๎ได๎รัยความรู๎อยํางตํอเนื่อง  โดยหัวหน๎าฝุายวิชาการ จัดประชุมหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับ ในวัน
พฤหัสบดี เพ่ือน้าความรู๎และแนวทางในการปฏิบัติงาน ไปให๎ค้าแนะน้าชํวยเหลือและพัฒนาครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ให๎ด้าเนินงานวิชาการไปในทิศทางเดียวกันอยํางเป็นระบบและสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได๎รับมอบหมาย
อยํางมีประสิทธิภาพ   
     ๒. โครงการสํงเสริมคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของลาซาล 
            เชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎ด๎านจรรยาบรรณวิชาชีพครู นอกจากนี้สถานศึกษาได๎สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อยํางตํอเนื่อง ทํานอธิการเป็นผู๎ปลูกฝ๓งแบบอยํางที่ดีในด๎านคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู๎น้าการสวดภาวนารํวมกันกํอนการ
ประชุม อบรม สัมมนา และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยหลักคุณธรรม ๑๒ประการ ของทํานนักบุญยวง เดอ 
ลาซาลเป็นข๎อคิดให๎กับครูในการประชุม  ให๎ค้าแนะน้าตักเตือนครูในการอบรมดูแลแก๎ไขป๓ญหาผู๎เรียนตลอดจนการ
สร๎างความศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ก้าหนดให๎ทุกระดับสายงานรํวมกันสวดภาวนาตอนเช๎ากํอนท้าการสอน  
และได๎จัดพิมพ๑ข๎อคิดและหลักธรรมในใบขําวประจ้าวัน เป็นสารซึ่งครูทุกคนต๎องอํานเพ่ือรับรู๎ความเป็นไปในสถานศึกษา   
ให๎ศึกษาดูงานด๎านการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาบุคลากรและน้าความรู๎ ,มาประยุกต๑ใช๎ในองค๑กร  ให๎การ



นิเทศแกํครูเข๎าใหมํทุกคน “ รู๎รัก รู๎สามัคคีทุกคน มีจิตตารมณ๑ลาซาล” ในวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗    เพ่ือปลูกฝ๓ง
จิตตารมณ๑ของคณะลาซาล และสร๎างความตระหนักให๎ครูใหมํเห็นคุณคําของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑กรและปฏิบัติ
ตนได๎อยํางเหมาะสม  สํงเสริมครูให๎เข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนา อบรมครู “เรื่องเพศศาสตร๑ศึกษา” ในวันที่ ๖-๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ.บ๎านผู๎หวําน สามพราน นครปฐม อบรมคุณธรรมจริยธรรม “เรื่อง ครูดี มีสุข สนุกกับงาน” ใน
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ. Kan Mini Hall โรงเรียนลาซาล  จัดสํงอบรมฟ้ืนฟูจิตใจครูคาทอลิก ณ.บ๎านคลองโคน 
สมุทรสงคราม ในวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  ได๎จัดตั้งชมรมครูพุทธ-ครูคริสต๑เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากร
เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ เชํนครูพุทธเข๎ารํวมกิจกรรมหลํอเทียนจ้าน้าพรรษาและ
ถวายเป็นพุทธบูชา ณ.วัดผํองพลอย วัดบางนานอกและวัดศรีเอ่ียม ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  รํวมงานทอดกฐินที่
ภูเก็ต    ตัดลูกนิมิตสร๎างโบสถ๑ที่เขาค๎อ  ทอดผ๎าปุา ณ. วัดสุขวัฒนาราม รํวมกันท้าบุญ ณ.วัดทรงธรรมกัลยาณี   ในวันที่ 
๑๗ มกราคม ๒๕๕๘   ครูคริสต๑ปฏิบัติศาสนกิจโดยเข๎ารํวมพิธีมิสซาวันศุกร๑ต๎นเดือน  ท้านพวารทุกวันพุธ จัดงานเฉลิม
ฉลองถวายพระเกียรติแมํพระปฏิสนธินิรมล ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗  จัดพิธีวางพวงมาลาทํานนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ฯลฯ  นอกจากนี้ได๎สํงเสริมการเข๎ารํวมกิจกรรมสาธารณะกุศลและมีจิตอาสาในการ
บ้าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสังคม เชํน  เข๎าเยี่ยมและให๎ก้าลังใจมูลนิธิสงเคราะห๑เด็กพัทยาในวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๗  เยี่ยมบ้ารุงขวัญผู๎ปุวยทหารผํานศึก    ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บริจาคเงินให๎โรงพยาบาลทหารผํานศึกเพ่ือ
ซื้อเครื่องมือแพทย๑  ชํวยเหลือผู๎ประสบอัคคีภัย ณ.ตลาดน้้าร๎อยปี บางพลี  ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และซอย
อุดมสุข ๑๙-๒๑ ชุมชนข๎างโรงงานธานินทร๑ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗   นอกจากนี้สถานศึกษาได๎ชํวยเหลือผู๎ที่ได๎รับ
ความเดือดร๎อนจากภัยธรรมชาติ โดยรวบรวมเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม ผ๎าหํมกันหนาวชํวยเหลือต๎านภัยหนาว  และบริจาค
ทรัพย๑ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยภัยน้้าทํวม  ฯลฯ  
     ๓. โครงการเสริมสร๎างขวัญและก้าลังใจแกํบุคลากร 
             สถานศึกษาได๎จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน๑ มอบแกํครู เพ่ือเสริมสร๎างขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงาน เชํน 
การมอบรางวัลแกํครูที่ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ ไมํขาด ไมํลา ไมํสาย ครูที่ท้างานครบ ๑๐ปี ๒๐ปี ๓๐ปี ๓๕ปี 
และครูที่ปฏิบัติงานจนถึงวัยเกษียณอายุ ประกาศเกียรติคุณในวันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ซึ่งวันไหว๎ครู  ให๎เพ่ือนครู 
นักเรียนและผู๎เกี่ยวข๎องได๎รับรู๎ รํวมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีหลังจากเสร็จพิธีไหว๎ครู  ซึ่งได๎จัดท้ากิจกรรมนี้
สืบเนื่องมาจนกลายเป็นประเพณีของลาซาล ฝุายธุรการมีหน๎าที่รวบรวมข๎อมูลการมาปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาอยํางเป็นระบบและถูกต๎อง ครูสามารถสอบถามได๎เมื่อเกิดป๓ญหาหรือข๎อสงสัยเกี่ยวกับเวลาในการท้างาน  
จัดให๎มีการประชาสัมพันธ๑คุณความดี ในใบขําวสารประจ้าวันและในวารสารของโรงเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได๎จัด
สวัสดิการในรูปแบบหลากหลาย เชํนการเลื่อนขั้นเงินเดือน ทุกปีการศึกษา การมอบโบนัสประจ้าปี  การจัดท้าประกัน
อุบัติเหตุแกํครูทุกคนและชี้แจงสิทธิประโยชน๑ในการรักษาพยาบาลให๎เข๎าใจอยํางถูกต๎อง โดยมีบุคลากรที่ท้าหน๎าที่
อ้านวยความสะดวกและให๎การชํวยเหลือเบื้องต๎นเมื่อเกิดป๓ญหา สนับสนุนการท้าประกันชีวิตและรํวมจํายสมทบให๎
จ้านวนหนึ่งทุกเดือน วันที่ ๑๓   มีนาคม ๒๕๕๘ ติดตํอโรงพยาบาลบางประกอกพระราม ๙ มาตรวจสุขภาพฟรี 
ประชาสัมพันธ๑และให๎ค้าแนะน้าในการเตรียมตัวกํอนตรวจรํางกาย เมื่อบุพการีหรือคูํสมรสของครูเสียชีวิต สถานศึกษา
จะมอบเงินสงเคราะห๑ฌาปนกิจและเป็นเจ๎าภาพการสวดอภิธรรม  ๑ คืน  ผู๎บริหารจะเยี่ยมเยียนครูที่เจ็บปุวยทุกคนและ
ถ๎ามีความจ้าเป็นต๎องการผําตัดที่โรงพยาบาลของรัฐบาล ทํานผู๎อ้านวยการจะติดตํอให๎ท้าการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬา 
ซึ่งครูและสมาชิกในครอบครัวของครูได๎เข๎ารับการรักษาแล๎ว ได๎จัดมอบเครื่องแบบแกํบุคลากรทุกฝุายและเสื้อที่ใช๎ใน
เทศกาลตํางๆอยํางเหมาะสม  สนับสนุนครูในการเพ่ิมวุฒิการศึกษาและมอบทุนศึกษาแกํครูที่ต๎องการขอทุนตามเกณฑ๑
ที่สถานศึกษาก้าหนด ครูเกษียณอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและต๎องการท้างานตํอ สามารถเขียนค้าร๎องขอตํออายุการ
ท้างาน  ป๓จจุบันมีครูที่ตํออายุงานมาแล๎ว ๑๕ ปี  สถานศึกษาเห็นคุณคําการท้างานของบุคลากรด๎วยความตั้งใจ  จึง
ก้าหนดการจัดงานเลี้ยงเพ่ือสนองตอบความดีของครูอยํางเหมาะสมตามโอกาสและเทศกาลส้าคัญ เชํน งานเลี้ยงต๎อนรับ
ครูใหมํซึ่งจัดในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗   เพ่ือสร๎างบรรยากาศครอบครัวลาซาล ให๎ทุกคนได๎รู๎จักสมาชิกใหมํและสร๎าง
ความอบอํุนและก้าลังใจแกํครูใหมํ  จัดงานเลี้ยงฉลองสํงท๎ายปีเกํา - ต๎อนรับปีใหมํ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
นอกจากจะมีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญกันแล๎ว ผู๎บริหารจับรายชื่อมอบของรางวัลและเงินแกํครูที่โชคดี ซึ่งครู
ได๎รับรางวัลเป็นจ้านวนมาก  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ จัดประเพณีสงกรานต๑หลังจากเสร็จพิธีรดน้้าด้าหัวผู๎ใหญํแล๎ว 



จะมีงานเลี้ยงฉลองวันปีใหมํไทย และทุกปีหลังจากเสร็จงานประจ้าปีของโรงเรียนและกํอนปิดภาคเรียนที่ ๒ จะมีการจัด
เลี้ยงขอบคุณที่เรียกวํา Thank you party ผู๎บริหารน้าครูไปทัศนศึกษาที่ตํางจังหวัด ๓ วัน ในวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๘ เพ่ือให๎ครูได๎พักผํอนสนุกสนานคลายความเหน็ดเหนื่อยหลังจากท้างานตลอดปี  ในการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา ท้ากิจกรรมหรือการจัดเตรียมงานส้าคัญ ฯลฯ  จะจัดอาหารเลี้ยงเสมอ ผู๎บริหารตระหนักและเข๎าใจถึงภาวะ
เศรษฐกิจของสังคมในเมืองหลวงที่มีคําครองชีพสูง จึงสนับสนุนสํงเสริมครูให๎มีรายได๎เพ่ิมขึ้น เชํน การสอนพิเศษหลัง
เรียนปกติ การสอนวันเสาร๑ ทั้งด๎านวิชาการและวิชาพิเศษ เชํน ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร๑ ฟุตบอล ฯลฯ  การเรียนปู
พ้ืนฐานภาคฤดูร๎อนและจัดแบํงรายได๎ให๎แกํครูทุกคนที่มาท้างาน ด๎วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามหน๎าที่และภาระงาน 
ให๎การสนับสนุนครูให๎มีรถบริการรับ- สํงนักเรียน เป็นการเพ่ิมรายได๎แกํบุคลากรอีกทางหนึ่ง    และเพ่ือเสริมสร๎าง
เกียรติคุณความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานเกิดขวัญก้าลังใจเพ่ิมขึ้นจึงได๎สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูได๎น้าเสนอผลงาน
ความสามารถ โดยประชุมครูบริหาร รวบรวมข๎อมูล ละคัดเลือกครูเพ่ือน้าเสนอความรู๎ความสามารถและขอรับรางวัล
จากองค๑กรภายนอก ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลแนะน้าชํวยเหลือและเอ้ืออ้านวยความสะดวกในการด้าเนินงานเพ่ือให๎
บุคลากรได๎สํงผลงานเพ่ือขอรับรางวัล เชํน การขอรับโลํเกียรติคุณและเกียรติบัตร “ครูสอนดี” แตํละกลุํมสาระของคุรุ
สภา “ครูดีเดํน” กลุํมสัมพันธ๑ ๑๘ ของครูโรงเรียนเอกชนที่จัดที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต๑ การขอรับเข็มเชิดชู
เกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ของกระทรวงศึกษาธิการ  รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแกํ “ครูอาวุโส” ของคุรุสภาในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๗ และขอพระราชทานเข๎าเฝูาในพระราชวังเพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” ในวันที่ ๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ เชํน เบญจมาภรณ๑มงกุฎไทย เบญจมดิเรกคุณาภรณ๑ 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ๑ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ฯลฯ สถานศึกษาได๎ติดตามและประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลการขอรับ
รางวัลอยํางตํอเนื่อง การสํงเสริมครูให๎ได๎รับโอกาสแสดงความรู๎ความสามารถ ให๎ปรากฏในสังคมเป็นการสร๎างขวัญ
ก้าลังใจในการปฏิบัติงานและเสริมสร๎างความรักความศรัทธาและทัศนคติที่ดีตํอองค๑กร 
 
๒. ผลการพัฒนา  
        การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ท้าให๎ครูผู๎สอนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
สามารถก้าหนดเปูาหมายพัฒนาได๎สอดคล๎องตามเปูาหมายคุณภาพในหลักสูตร  สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุํง
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและท้าให๎ผู๎เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให๎มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นที่ยอมรับในสังคมเพ่ิมขึ้น ครูมีความรู๎ความข๎า ใจในการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็น
ร า ย บุ ค ค ล แ ล ะ ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห๑ ส ภ า พ ผู๎ เ รี ย น แ ล ะ ท้ า ก า ร วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ไ ด๎ อ ยํ า ง ถู ก ต๎ อ ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ท้าให๎รู๎ป๓ญหาที่แท๎จริง เข๎าใจความแตกตํางทางด๎านสติป๓ญญาและสภาพแวดล๎อมของผู๎เรียน สามารถน้าผลการ
วิเคราะห๑ไปปรับกระบวนการเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ป๓ญหาผู๎เรียนได๎ถูกต๎องตรงสภาพป๓ญหา จัดแบํงกลุํมนักเรียนและจัด
กิจกรรมที่ตอบสนองความแตกตํางทางสติป๓ญญา สอนเสริมและยกระดับพ้ืนฐานความรู๎ของผู๎เรียนให๎เกิดการเ รียนรู๎ได๎
รวดเร็วขึ้น จากการอบรมและนิเทศ การใช๎สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยท้าให๎ครูมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู๎เพิ่มขึ้น ผู๎เรียนเกิดความสนุกสนานและเรียนรู๎ด๎วยความตั้งใจ วิทยากรท๎องถิ่นมาให๎ความรู๎ ท้าให๎เกิดความ
ภูมิใจในภูมิป๓ญญาไทย สามารถน้าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎และการด้าเนินชีวิต ครูได๎รับความรู๎เกี่ยวกับ
เทคนิคการวัดและประเมินผลด๎วยวิธีการหลากหลาย ท้าให๎สามารถเลือกใช๎วิธีการให๎เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ
ความแตกตํางของผู๎เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีวัดผล-ประเมินผลโดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย   แทนการใช๎วัดด๎วยคะแนนจาก
การสอบเพียงวิธีเดียว  ใช๎เป็นการวัดที่เน๎นพัฒนาการความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนและตามความเหมาะสมของวิชา 
หลังจากครูผํานการอบรม Lion Quest Skill for Addecence หลักสูตรชีวิตส้าหรับเยาวชน ท้าให๎ครูเข๎าใจธรรมชาติ
ของวัยรุํนเพ่ิมขึ้น สามารถใช๎หลักจิตวิทยาในการให๎ค้าแนะน้า ชํวยเหลือและแก๎ไขป๓ญหาได๎เหมาะสมขึ้น ครูสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู๎จักใช๎วิธีการผํอนหนักเบา ใช๎ความรัก ความเข๎าใจเป็นเครื่องมือในการแก๎ป๓ญหา ท้าให๎ผู๎เรียนมี
ความสุขและใช๎ชีวิตในสังคมอยํางมีคุณภาพ การพัฒนาดังกลําว ท้าให๎ครูปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและผู๎เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น                                                                                      
        ผลการด้าเนินโครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท้าให๎ครูมีความศรัทธาภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ มีความรักและเมตตาศิษย๑ ปฏิบัติตนตามหลักค้าสอนของทํานนักบุญยวง เดอ ลาซาล ในการเป็นแบบอยํางที่ดี



แกํศิษย๑และผู๎เกี่ยวข๎อง เป็นครูดีมีคุณภาพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑กร เป็นผู๎มีความเลื่อมใสในศาสนา ตั้งใจปฏิบัติ
ศาสนกิจด๎วยใจศรัทธา ยึดมั่นในคุณความดี มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํแกํผู๎อ่ืน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมํพึง
ประสงค๑ให๎เปลี่ยนเป็นผู๎มีจิตสาธารณะ เห็นแกํประโยชน๑สํวนรวมมากกวําสํวนตนและบ้าเพ็ญตนเป็นประโยชน๑ตํอสังคม  
        ผลการด้าเนินโครงการเสริมสร๎างขวัญก้าลังใจท้าให๎บุคลากรปรับเปลี่ยนทัศนคติและเกิดความรักความเข๎าใจ
องค๑กรเพิ่มขึ้น  เกิดขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานอยํางเต็มศักยภาพและตระหนักถึงความส้าคัญในการรํวมมือกันพัฒนา
องค๑กรให๎เจริญก๎าวหน๎า  
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
              ๑. สํงเสริมสนับสนุนและนิเทศติดตามการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูอยํางตํอเนื่อง โดยจัดประชุม 
อบรม สัมมนา เชิญวิทยากรจากหนํวยงานภายนอกมาให๎ความรู๎และแตํงตั้งครูผู๎ทรงคุณวุฒิให๎การนิเทศครูทุกระดับสาย
งานก้าหนดเวลาอยํางน๎อยภาคเรียนละครั้ง เพ่ือพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจหลักสูตร เปูาหมายพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน  การวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่สนองตอบความแตกตํางระหวํางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติป๓ญญา สนับสนุนการใช๎สื่อทัศนูปกรณ๑-การเลือกใช๎สื่อเทคโนโลยีให๎เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและ
การน้าภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎เพ่ิมมากขึ้น นิเทศความรู๎เกี่ยวกับวิธีวัด- ประเมินผลด๎วยวิธีการ
หลากหลายและเน๎นการพัฒนาผู๎เรียน การใช๎หลักจิตวิทยาในการให๎ค้าปรึกษาแนะน้าผู๎เรียน  นิเทศเทคนิคการท้างาน
วิจัยในชั้นเรียนให๎ครูจัดท้าอยํางมีประสิทธิภาพ ประชุมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และเน๎น
การใช๎ผลการวิจัยเป็นข๎อมูลในการปรับการสอน 
         ๒. สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให๎มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เชิญวิทยากรให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
เกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยํางถูกต๎อง  อบรมครูใหมํทุกคนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจจิตตารมณ๑
คณะลาซาล  และนิเทศฟ้ืนฟูจิตส้านึกบุคลากรทุกฝุายให๎น้าคุณธรรม ๑๒ ประการของทํานนักบุญยวง เดอ ลาซาล มา
ใช๎เป็นแบบอยํางที่ดีแกํศิษย๑และผู๎เกี่ยวข๎องในการด้าเนินชีวิต สร๎างความตระหนักให๎เห็นคุณคําของการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค๑กร จัดกิจกรรมที่เน๎นการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีความศรัทธาในศาสนา สนับสนุนครูทุกคนให๎เข๎ารํวม
กิจกรรมทางศาสนาและสาธารณะกุศล เพื่อสร๎างจิตสาธารณะและการบ้าเพ็ญตนเป็นประโยชน๑ตํอสังคม 
        ๓. พัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างขวัญก้าลังใจให๎เกิดประสิทธิภาพ โดยน้าข๎อเสนอแนะของบุคลากร มาพัฒนา
ปรับเปลี่ยนให๎เกิดความเหมาะสมตามสถานการณ๑ป๓จจุบัน เชํน การประชาสัมพันธ๑คุณความดี เกณฑ๑การมอบรางวัล 
การจัดสวัสดิการในรูปแบบหลากหลายตรงตามสภาพที่เหมาะสม ติดตามและประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลการขอรับรางวัลจาก
หนํวยงานนอกสถานศึกษา สํงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถให๎สํงผลงานเพ่ือขอรับรางวัล เกียรติบัตร  เข็ม
เชิดชูเกียรติ ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ๑  ฯลฯ ให๎ค้าแนะน้าชํวยเหลือให๎การด้าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 
 
 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบํงช้ี 
น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ๎

ระดับคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๘.๑  ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑ ภาวะผู๎น้า และ
ความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน 

๑ ๐.๙๑ 
   

  

๘.๒  ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวน
รํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการ
และการจัดการ 

๒ ๑.๘๐ 

    

 

๘.๓  ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามท่ี

๒ ๑.๘๑ 
    

 



ก้าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ 
๘.๔  ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ้านาจ 
๒ ๑.๘๑ 

    
 

๘.๕  นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

๑ ๐.๙๑ 
    

 

๘.๖  ผู๎บริหารให๎ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒ ๑.๘๑ 
    

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ๑๐ ๙.๐๕      
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการจัดการทางการศึกษาของผู๎บริหาร 
   ๑.๑ กิจกรรมการวางแผนและก้าหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน 
   ๑.๒ กิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และสํงเสริมความสามารถใน 
                   การเป็นผู๎น้าทางวิชาการ 
  ๒. โครงการสํงเสริมการบริหารงานแบบมีสํวนรํวมตามแผนพัฒนา 
   ๒.๑ กิจกรรมการก้าหนดนโยบายในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 
  ๓. โครงการการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
   ๓.๑ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ก้ากับ และประเมินผลการด้าเนินงานและสร๎างขวัญ  
                  ก้าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ๔. โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ้านาจ 
   ๔.๑ กิจกรรมการวางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
                   อยํางตํอเนื่อง 
   ๔.๒ กิจกรรมเผยแพรํให๎ความรู๎แกํบุคลากรเพ่ิมเพ่ือศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๓ กิจกรรมแผนภูมิการจัดโครงสร๎างองค๑กร 
   ๔.๔ กิจกรรมจัดท้ารายงานประจ้าปีของโรงเรียน  
  ๕. โครงการสํงเสริมให๎ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน มีสํวนรํวมในการประเมินการจัดการศึกษา 
                ของสถานศึกษา 
  ๖. โครงการผู๎บริหารพัฒนางานด๎านวิชาการและการจัดการศึกษาอยํางเต็มศักยภาพ 
   ๖.๑ กิจกรรมนิเทศและให๎ค้าปรึกษาทางวิชาการ 
   ๖.๒ กิจกรรมติดตามก้ากับ ประเมิน และน้าผลประเมินไปพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
 
๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๘ 
 โรงเรียนลาซาลโดยฝุายบริหารได๎สํงเสริมให๎ผู๎บริหารได๎แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ในการ
บริหาร ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลขําวสารน้ามาปรับพัฒนาโรงเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน ครอบคลุมงานทั้ง ๔ 
ด๎าน ได๎แกํ ด๎านวิชาการ ด๎านงบประมาน ด๎านบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป ผู๎บริหารน้าแนวทางการจัดท้า
แผนพัฒนาสถานศึกษามาพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม เปิดโอกาสให๎ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง 
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน มีการประเมินผลงานด๎านการวิจัยมาใช๎ในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้ คณะผู๎บริหารได๎จัดท้าแผนปฏิบัติการ มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน  มีการ
มอบขวัญและก้าลังใจให๎แกํบุคลากรในสถานศึกษา ใช๎ในการพัฒนาบุคลากรให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่
ของแตํละฝุาย  ใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมของนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนมาพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้ผู๎บริหารยังให๎



ค้าแนะน้าแกํบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา สํงผลให๎ผู๎บริหารปฏิบัติงานการบริหารได๎ตามบทบาทและพัฒนา
สถานศึกษาไปสูํความส้าเร็จ 
 
๒. ผลของการพัฒนา  
 ผลของการพัฒนาโรงเรียน พบวํา ผู๎บริหารใช๎ความรู๎ ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา สํงผลให๎โรงเรียน
มีแผนการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ โดยมีการวางแผนก้าหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนและก้าหนดนโยบายใน
การพัฒนาผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน ซึ่งผู๎บริหารได๎ใช๎บทบาทของการเป็นภาวะผู๎น้ามาใช๎พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน 
นอกจากนี้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน ผู๎บริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
และด้าเนินงานตามบทบาทหน๎าที่ มีการประเมินผล การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มี
การนิเทศติดตามงามรายงานประจ้าปี เพ่ือน้าผลมาปรับปรุงพัฒนาอยํางตํอเนื่อง รวมถึงได๎รับความรํวมมือจาก
ผู๎ปกครอง ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน และชํวยเหลือแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ท้าให๎เกิดความพึง
พอใจในการบริหารจัดการด๎านการศึกษาให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแกํสถานศึกษา สํงผลให๎ผู๎บริหารเอาใจใสํดูแลบริหาร
การศึกษาในโรงเรียนส้าเร็จตามยุทธศาสตร๑ วิสัยทัศน๑ที่ตั้งไว๎ 
 
๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.  สํงเสริมให๎ผู๎บริหารใช๎เทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 
 ๒. สํงเสริมให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารโรงเรียน 
 ๓. ใช๎แนวทางการเสริมสร๎างขวัญก้าลังใจให๎บุคลากรมีความมั่นคงในอนาคต 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี   
                 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบํงช้ี 
น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ๎

ระดับคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติ
หน๎าที่ตามที่ระเบียบก้าหนด 

๒ ๑.๘๒ 
    

 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด้าเนินงานของ
สถานศึกษาให๎บรรลุผลส้าเร็จตาม
เปูาหมาย 

๑ ๐.๙๑ 

    

 

๙.๓ ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

๒ ๑.๘๐ 
    

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ๕ ๔.๕๓      
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. โครงการพัฒนาการปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๒. โครงการก้ากับ ติดตาม ดูแล และการด้าเนินงานของสถานศึกษา 
  ๓. โครงการพัฒนาการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๙ 
 สถานศึกษาได๎ด้ า เนินการแตํ งตั้ งคณะกรรมการสถานศึ กษาให๎ปฏิบั ติหน๎ าที่ ตามระเบี ยบของ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๖  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาได๎ใช๎ความรู๎ ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาในด๎านของการ
แสดงความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียน การมีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให๎



สอดคล๎องกับสภาพของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น นอกจากนี้คณะกรรมการสถานศึกษายังให๎ความสนับสนุนในเรื่อง
ของการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ให๎ค้าปรึกษาในการออกกฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆของสถานศึกษาเพ่ือน้ามา
พัฒนาให๎บรรลุผลส้าเร็จตามเปูาหมายที่ก้าหนดไว๎ รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษายังมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ
ด๎านวิชาการและด๎านงบประมาณ ด๎านบริหารงานบุคคล และด๎านบริหารทั่วไป โดยสถานศึกษามีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ - ๒ครั้ง ตลอดจนสถานศึกษายังเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน มีสํวนรํวมในการให๎ค้าแนะน้าแผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ๑ ปรัชญา 
วิสัยทัศน๑ น้าเสนอจุดเน๎นหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา สํงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน รวมถึงการ
ก้ากับ ติดตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน รวมถึงเสนอน้าเสนอความต๎องการพัฒนาหรือปรับปรุงในหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู๎ให๎บรรลุผลส้าเร็จตามที่สถานศึกษาได๎ตั้งไว๎ 
๒. ผลของการพัฒนา 
 ผลการด้าเนินการ พบวํา คณะกรรมการสถานศึกษาเข๎ามามีบทบาทที่ส้าคัญในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด๎าน 
เชํน ด๎านวิชาการ ด๎านบุคลากร ด๎านการบริหารจัดการ ด๎านงบประมาณและด๎านการบริหารทั่วไป สํงผลให๎ผู๎ปกครอง 
ชุมชน ท๎องถิ่นเข๎ามามีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให๎เกิดความก๎าวหน๎าพร๎อมๆกันทุกๆด๎าน รวมถึงมีการ
ก้ากับติดตามและการขับเคลื่อนให๎สถานศึกษามีความก๎าวหน๎าทั้งด๎านคุณธรรม  จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรู๎ด๎าน
เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ งานวิชาการประสบความส้าเร็จจากการให๎ค้าปรึกษาและแนะน้าของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. สถานศึกษาควรก้าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสถานศึกษาใกล๎เคียง โดย
ให๎คณะกรรมการสถานศึกษาในแตํละโรงเรียนมีการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ๑กันและน้ามาพัฒนา
โรงเรียนของตน  
 ๒.  สํงเสริมให๎ผู๎ปกครองที่มีอาชีพที่หลากหลายมาระดมความคิดในการจัดท้าผลิตภัณฑ๑เดํนๆให๎โรงเรียน โดย
มาถํายทอดความรู๎ให๎กับนักเรียนไดป๎ฏิบัติในรูปของผลิตภัณฑ๑โอท็อป เป็นต๎น 
 
มาตรฐานที๑่๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

ตัวบํงชี้ 
น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนน ที่ได๎ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๐.๑   หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล๎องกับท๎องถิ่น 

๒ ๑.๙๔    
  

๑๐.๒   จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย
ให๎ผู๎ เ รี ยน เลื อกเรี ยนตามความถนั ด
ความสามารถและความสนใจ 

๒ ๑.๙๒    
  

๑๐.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริม
และตอบสนองความต๎องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู๎เรียน 

๑ ๐.๙๕    

  

๑๐.๔  สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

๑ ๐.๙๕    
  

๑๐.๕  นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน้าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยํางสม่้าเสมอ 

๒ ๑.๙๒    
  



๑๐.๖  จัดระบบดูแลชํวยเหลอืผู๎เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุก
คน 

๒ ๑.๙๐    
  

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ๑๐ ๙.๕๔      
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

ฝุายวิชาการได๎ด้าเนินการพัฒนาให๎มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน โดยจัดกิจกรมที่สนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับหลักสูตรท๎องถิ่น 
๑.๑ กิจกรรมการจัดท้าโครงสร๎างหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ 
๑.๒ งานวิเคราะห๑หลักสูตรเพ่ือจัดท้าหลักหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับท๎องถิ่น 
๑.๓ กิจกรรมการประเมินการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา 
๑.๔ กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดท้ารายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมเป็นไปตามล้าดับความยากงําย 
๑.๕ งานบูรณาการสภาพป๓ญหาและความต๎องการของท๎องถิ่นในรายวิชาตํางๆตามจุดเน๎นของ 
      สถานศึกษา 
๑.๖ กิจกรรมนิเทศติดตาม และปรับปรุงการใช๎หลักสูตร 

๒. โครงการงานจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนที่หลากหลาย 
   ๒.๑ กิจกรรมเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัดของผู๎เรียน 
   ๒.๒ กิจกรรมการจัดท้าผลการเรียนรู๎ของรายวิชาเพ่ิมเติม สนองจุดเน๎นของสถานศึกษา 
 ๓.  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพื่อ สนองความต๎องการและความถนัดของผู๎เรียน 
  ๓.๑ กิจกรรมสํงเสริมผู๎เรียนเลือกชุมนุมตามความสามารถและความถนัดของตน 
   ๓.๒ กิจกรรมสํงเสริมการรักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ และอยูํอยํางพอเพียง 
  ๓.๓ กิจกรรมสํงเสริมการท้าประโยชน๑เพื่อชุมชนและสังคม 
๔.  โครงการจัดการเรียนการสอนแบบเน๎น ผู๎เรียนเป็นส้าคัญ 

๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู๎ ด๎วยตนเอง 
๔.๒ กิจกรรมการจัดท้าโครงงาน 
๔.๓ กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงในสถานการณ๑จริง 
๔.๔ กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
๔.๕ กิจกรรมการจัดท้าโครงงาน 

๕.  โครงการนิเทศการสอน 
๕.๑ งานสังเกตพฤติกรรมการสอน 
๕.๒ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
๕.๓ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
๕.๔ กิจกรรมสํงเสริมกระบวนการสอนที่หลากหลาย 

๖. โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ 
๖.๑ กิจกรรมสํงเสริมการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎านวิชาการ 
๖.๒ กิจกรรมการส้ารวจข๎อมูลเป็นรายบุคคล 
๖.๓ กิจกรรมคัดกรองและจ้าแนกผู๎เรียนเป็นรายกลุํม 
๖.๔ กิจกรรมการปูองกันแก๎ไขและพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 



๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ 
 สถานศึกษาโดยผู๎บริหารฝุายวิชาการ ได๎ก้าหนดนโยบาย วางแผน ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล๎องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาได๎อยํางเหมาะสม
และสอดคล๎องกบท๎องถิ่นจัดให๎มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให๎นักเรียนเลือกเรียนอีกทั้งออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสองความต๎องการความสามารถและความสนใจของนักเรียนพร๎อมทั้งสํงเสริมสนับสนุนให๎ครู
จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งมีผลท้าให๎นักเรียนสามารถสรุปองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองมีการน
เทศ ก้ากับติดตาม ตรวจสอบ วางแผนให๎มีการน้าผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่้าเสมอ สนับสนุน
ครูผู๎สอนให๎มีคามรู๎ความเข๎าใจ วางแผนในการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนทุกคนอยํางมีประสิทธิภาพและมีการ
ติดตามสรุปการด้าเนินงานอยํางเป็นระบบ เพ่ือเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 
๒. ผลของการพัฒนา 
 การด้าเนินการพบวําโรงเรียนลาซาลโดยผู๎บริหารฝุาวิชาการ คณะกรรมการจัดท้าลักสูตรซึ่งประกอบไปด๎วย
คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู๎แทนชุมชนได๎รํวมกันออกแบบโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล๎องกับหลักสูตร
แกนกลางตอบสนองเปูาหมาย วิสัยทัศน๑ หรือจุดเน๎นของสถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให๎ผู๎ เรียนได๎เลือก
เรียนตามความถนัดความสามารถ และความสนใจครูผู๎สอนมีความรู๎ ความสามารถในการน้าหลักสูตรไปใช๎ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน นักเรียนมีคุภาพบรรลุตามมารฐานหลักสูตร นักเรียนทุกคนรับการดูแลเอาใจใสํชวยเหลือ
ด๎านการเรียนและพฤติกรรม มีการนิเทศติดตาม ก้ากับดูแลการใช๎หลักสูตรให๎เกิดประสิทธิภาพอยํางสม่้าเสมอ และน้า
ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู๎มาเป็นข๎อมูลในการพัฒนานักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง 
 
๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

๑.  สถานศึกษาควรมีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี การศึกษาโดยใช๎สรุปผลการติดตาม  การใช๎
หลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 

๒.  สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนน้าหลักสูตรไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ในห๎องเรียนอยํางถูกต๎องพร๎อมทั้งมีการนิเทศ
ก้ากับติดตามอยํางสม่้าเสมอ เพ่ือพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร 

๓.  ควรจัดการประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ปกครองและชุมชนในท๎องถิ่นน้าความรู๎แลกเปลี่ยนหรือมาถํายทอดให๎กับ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ตัวบํงชี้ 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได๎ 

ระดับคุณภาพของตัวบํงชี้ในแตํละมาตรฐาน 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 



๑๑.๑ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ้านวยความสะดวก 
พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํม
รื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ส้าหรับผู๎เรียน 

๔ ๓.๖๗   

 

 

 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน 

๓ ๒.๗๔   
 

 
 

๑๑.๓ จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและ
หรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 

๓ ๒.๘๗   
 

 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ๑๐ ๙.๒๘      
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดย
จัดห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนให๎มีความสะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอ้านวยความสะดวกให๎อยูํในสภาพใช๎การ
และก้าหนดระเบียบการใช๎อาคารเรียน อาคารประกอบและห๎องปฏิบัติการตําง ๆ มีโครงการห๎องเรียนนําอยูํ นําเรียนรู๎ 
ซึ่งงาน กิจกรรมที่รองรับได๎แกํ   
 ๑. โครงการห๎องเรียนนําอยูํ นําเรียนรู๎ 

๑.๑ งานจัดระเบียบการใช๎อาคารสถานที่และห๎องประกอบ 
๑.๒ งานจัดซื้อครุภัณฑ๑สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ 
๑.๓ งานรักษาความสะอาด/ความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน 
๑.๔ งานอบรมการใช๎ ดูแล อุปกรณ๑ปูองกันอัคคีภัย 
๑.๕ งานส้ารวจอุปกรณ๑ปูองกันอัคคีภัยตามจุดตํางๆ 
๑.๖ กิจกรรมฝึกซ๎อมปูองกันภัยทางธรรมชาติ 
๑.๗ งานส้ารวจตรวจซํอมบ้ารุงวัสดุอุปกรณ๑ภายในห๎องเรียน ห๎องประกอบ 

 ๒. โครงการเสริมสร๎างบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
  ๒.๑ งานปรับปรุงสวนหยํอมและศาลาพักผํอน 

๒.๒ งานรณรงค๑การใช๎ห๎องน้้าถูกสุขอนามัย 
๒.๓ งานก้าจัดยุงลาย 

 
 
๑. วิธีการพัฒนา  
    ฝุายอาคารสถานที่ ได๎ด้าเนินการวางแผนเพ่ือสํงเสริมสภาพแวดล๎อมและการบริการให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ โดยจัดท้าโครงการห๎องเรียน นําอยูํ  นําเรียน เพ่ือสํงเสริมอาคารเรียน ห๎องเรียน ห๎องประกอบ ห๎องปฏิบัติการ 
มีความม่ังคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ้านวยความสะดวกพอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่นและมี
แหลํงเรียนรู๎ส้าหรับผู๎เรียน ซึ่งมีลักษณะดังตํอไปนี้  งานจัดระเบียบการใช๎อาคารสถานที่และห๎องประกอบ  มีการรณรงค๑
ให๎นักเรียนให๎อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องประกอบ และชํวยกันรักษาอุปกรณ๑ภายในห๎องเรียน ห๎องประกอบอยูํใ น
สภาพที่ใช๎งานได๎ตลอดเวลา  งานรักษาความสะอาด/ความปลอดภัยบริเวณอาคารโยเซฟ  มีการจัดเวรดูแลการรักษา
ความสะอาดตามที่สายก้าหนดความรับผิดชอบและจัดครูดูแลความปลอดภัยภายในและภายนอกเป็นอยํางดี
สถานศึกษามีความสะอาดขยะลดน๎อยลง  กิจกรรมณรงค๑การใช๎ห๎องน้้าถูกสุขลักษณะ   มีการอบรมการใช๎ห๎องน้้าเป็น
ระยะๆ   สถานศึกษามีห๎องน้้าที่บรรยากาศรํมรื่นสวยงามและอาดถูกสุขลักษณะ งานอบรมการใช๎ ดูแล อุปกรณ๑ปูองกัน
อัคคีภัย -ครู-นักเรียน-นักการโรงเรียน-นักการร๎านค๎าได๎เข๎าอบรม โครงการ CSR (การให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดับเพลิง
เบื้องต๎น ) โดยศูนย๑การค๎าเซ็นทรัลพลาซํา บางนา  ครู นักเรียน และบุคลากรฝุายตํางๆมีความอบอํุนใจ ปลอดภัย และ



สามารถใช๎เครื่องปูองกันอัคคีภัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ งานส้ารวจอุปกรณ๑ปูองกันอัคคีภัย ประปา ไฟฟูา   มีการส้ารวจ
อุปกรณ๑ปูองกันอัคคีภัย ประปา ไฟฟูาตามจุดตํางๆเพ่ือให๎ใช๎งานได๎ตลอดเวลา กิจกรรมฝึกซ๎อมปูองกันภัยทางธรรมชาติ    
อยูํในระยะวางแผนงาน งานจัดซื้อครุภัณฑ๑  สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎  ในภาคเรียนที่ ๑ ได๎มกีารติดตั้งโปรเจคเตอร๑ใน
ทุกระดับชั้น อุปกรณ๑สนับสนุนเพื่อการเรียนการสอนได๎น้ามาใช๎งานอยํางมีประสิทธิ์ภาพและปลอดภัย   จัดท้าที่บังแดด
บริเวณหน๎าอาคารเรียนโยเซฟ  งานก้าจัดยุงลาย  มีการอบรมนักเรียนเป็นระยะๆ มีการใช๎สารก้าจัดลูกยุงลายโดย 
ทราย จีพีโอ-1  สํวนปูายรณรงค๑การก้าจัดยุงลาย และพ๎นยาก้าจัดยุงลายอยูํระหวํางการด้าเนินการ  สภาพแวดล๎อม 
สะอาดสวยงาม มคีวามปลอดภัยจากยุงลายและเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  งานปรับปรุงสวนหยํอมและศาลาพักผํอน  
ครู นักเรียนชํวยกันจัดตกแตํงและบ้ารุงดูแลรักษา จัดประดับสวนหยํอมด๎วยสัตว๑ตํางๆอยํ างตํอเนื่อง   สถานศึกษามี
บรรยากาศรํมรื่นสวยงามและมีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
 
๒. ผลการพัฒนา 

  จากการด้าเนิน โครงการ /งาน /กิจกรรม ดังกลําวสํงผลให๎ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการห๎องน้้า โรงอาหาร  
   หอประชุม ครบทุกแหํงสะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย สวยงามมีความมั่งคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 
๓. แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
    ๑. ติดตามตรวจสอบ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการห๎องน้้า โรงอาหาร หอประชุมซํอมบ้ารุงตลอดเวลา 
    ๒. ปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมีนิสัยรักษาความสะอาดภายในและภายนอกโรงเรียน 
    ๓. เชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎ในเรื่องการ ฝึกซ๎อมปูองกันภัยทางธรรมชาติ     
    ๔. สิ่งอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ พอเพียงกับจ้านวนผู๎เรียนและอยูํในสภาพใช๎การได๎ดีทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ตัวบํงช้ี 

น้้าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ๎

ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง พอใช๎ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑ ๐.๙๓      

๑๒.๒ จัดท้าและด้าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑ ๐.๙๖      

๑๒.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑ ๐.๙๑      

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕ ๐.๔๖      

๑๒.๕ น้าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช๎วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

๐.๕ ๐.๔๖      



ตํอเนื่อง 
๑๒.๖ จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็น

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๑ ๐.๙๖      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒ ๕ ๔.๖๘      
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. โครงการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน  (ตบ. ๑๒.๑ – ๑๒.๒) 
- งานจัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๗   

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และธุรการ – การเงิน (ตบ. ๑๒.๓) 
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

๓. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินภายนอกรอบ ๔          
(ตบ. ๑๒.๔ – ๑๒.๕) 
- งานติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- งานวิเคราะห๑ผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

๔. โครงการรายงานประสิทธิผลของโรงเรียน (ตบ. ๑๒.๖ , ๑๕.๒) 
- งานจัดท้ารายงานประจ้าปี  

๑. วิธีการพัฒนา 
ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา ได๎ประชุมคณะกรรมการฝุายตํางๆ ทั้ง ๑๐ ฝุาย อันประกอบด๎วย ฝุายวิชาการ 

ฝุายบริการแนะแนว ฝุายบุคลากร ฝุายบริหาร ฝุายสัมพันธ๑ชุมชน ฝุายอาคารสถานที่ ฝุายกิจการนักเรียน ฝุายประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ฝุายอภิบาล ฝุายธุรการ – การเงิน  ได๎รํวมกันปรึกษาการจัดท้าแผนพัฒนาโรงเรียนด๎วยการ
วิเคราะห๑ทุกตัวมาตรฐานและตัวบํงชี้ โดยได๎มีการก้าหนดคําเปูาหมายไว๎ครบถ๎วน  ทั้งนี้ได๎ผํานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นส้าคัญ  ซึ่งการจัดท้าแผนพัฒนาทุกฝุายได๎รํวมกันก้าหนดวิสัยทัศน๑  การวิเคราะห๑สภาพ
ป๓ญหา  การก้าหนดโครงการ / กิจกรรม ของแตํละมาตรฐาน  โดยเฉพาะฝุายธุรการ – การเงิน  จะเป็นฝุายงาน
เกี่ยวกับการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และงานส้าคัญของงานประกันคุณภาพอีก
ประการหนึ่งคือ การติดตามตรวจสอบงานฝุายในมาตรฐานตําง ๆ เพ่ือน้ามาประเมินคุณภาพในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพในปีการศึกษาตํอไปโดยการเขียนเป็นรายงานประจ้าปี หรือเรียกวํา SAR   
๒. ผลการพัฒนา 

ฝุายประกันคุณภาพฯ ได๎จัดท้าแผนพัฒนาโรงเรียน จัดท้าโครงการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายใน จากหนํวยงานต๎นสังกัด  และเขียนรายงานประเมินตนเอง สํงส้านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน  ผลของการพัฒนาทุกมาตรฐานอยูํในระดับดีมาก – ดีเยี่ยม  อัตราเฉลี่ย  คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๗๔ 

จากการด้าเนินงานตามกิจกรรมพบวํา บุคลากร  ครู  นักเรียน ทุกคนให๎ความรํวมมือ ในการด้าเนินงานตาม
กิจกรรม ที่ทางฝุายได๎ก้าหนด  บุคลากรครูทุกฝุายได๎รํวมกันจัดท้าปฏิทินการปฏิบัติงานฝุาย และยึดแนวทางปฏิบัติตาม
นโยบายของแตํละฝุาย และมีแนวทางด้าเนินการไปในทางเดียวกัน นอกจากนี้เมื่อด้าเนินงานตามกิจกรรมแล๎ว ยังได๎
สรุปกิจกรรมเพ่ือใช๎ในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาตํอไป   และยังได๎ด้าเนินการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายในดังตํอไปนี้ 

๑. ได๎รับการติดตาม ตรวจสอบการด้าเนินงานตามกิจกรรมจากหัวหน๎างาน หัวหน๎าสาย หัวหน๎าฝุาย พร๎อม
ทั้งสํงผลการประเมินกิจกรรม งาน ไปที่ฝุายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือใช๎ในการเตรียมความ
พร๎อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน  



๒. จากการจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด๎านการอําน คิดวิเคราะห๑ฯ  คุณลักษณะอันพึงประสงค๑  
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และการประเมินสมรรถนะของผู๎เรียน พบวํา นักเรียนทุกคนผํานการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

๓. จากการท้าสอบระดับชาติ  (O-NET) นักเรียน ได๎รับการประเมินผลการเรียนระดับชาติ (O-NET) ทุกคน 
และได๎ท้าการรวบรวมผลการทดสอบระดับชาติ และจัดท้าสถิติคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในแตํละรายวิชา พบวํา ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกวําคะแนน
ระดับประเทศเมื่อจ้าแนกตามรายวิชาทุกวิชา 

๓. แนวทางการพัฒนา 
     ๑. ควรพัฒนาระยะเวลาในการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแตํละมาตรฐานให๎เสร็จกํอนเดือนเมษายน 
๒๕๕๙ 
     ๒. คณะกรรมการควรเขียนรายงาน SAR เพ่ือน้าเสนอหนํวยงานต๎นสังกัด ให๎เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
     ๓. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกฝุายต๎องรํวมกันประชุมเพ่ือก้าหนดการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให๎
คณะกรรมการสถานศึกษาลงนามเห็นชอบ 
     ๔. สํงเสริมการท้า SWOT ของทุกมาตรฐาน เพื่อหาจุดเดํน  จุดด๎อย  ในการท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปีอยําง
ตํอเนื่อง 
     ๕. ควรมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทุกมาตรฐาน/ตัวบํงชี้ลงในลาซาลสารเพ่ือเป็นการเผยแพรํตํอสาธารณะชน 
     ๖. ควรจัดตั้งคณะกรรมการพิสูจน๑อักษรกํอนพิมพ๑งานของฝุายตําง ๆ 
     ๗. จากการจัดเก็บรวบรวมผลการทดสอบระดับชาติพบวํา ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในมาตรฐาน ง ๒.๑ 
มีคําคะแนนเฉลี่ยต่้ากวําระดับประเทศ จึงควรได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องทั้งในด๎านการเตรียมความพร๎อมของ
นักเรียนในการทดสอบ  การจัดการเรียนการสอนให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ ทั้งนี้เพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีอยํางตํอเนื่อง 

 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนน ที่ได ๎ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๓.๑    มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน๑จาก 
แหลํ ง เ รี ย น รู๎  ทั้ ง ภ าย ในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ งผู๎ที่
เก่ียวข๎อง 

๕ ๔.๕๕      

๑๓.๒   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวําง
บุ ค ล า กร ภา ย ใ นส ถ าน ศึ ก ษ า ระ หวํ า ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค๑กร
ที่เก่ียวข๎อง 

๕ ๔.๕๖      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓ ๑๐ ๙.๑๑      
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ฝุายวิชาการได๎ด้าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และจัด
โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
 ๑.โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียนและพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 



  ๑.๑ งานพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา 
  ๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
  ๑.๓ กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๒.โครงการสานความรู๎ ระหวํางโรงเรียน บ๎าน และชุมชน 
  ๒.๑ กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ๑บ๎านและโรงเรียน 
  ๒.๒ กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎โดยใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
  ๒.๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู๎ระหวํางชุมชนและโรงเรียนโดยกิจกรรมและสื่อเทคโนโลยี 
 โดยได๎ด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี รายงานสรุปผล การประเมินกิจกรรม ฐานข๎อมู ล แหลํงเรียนรู๎และ
ภาพถํายกิจกรรมตํางๆที่เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เป็นต๎น 
 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๓ 

สถานศึกษาโดยฝุายวิชาการได๎ด้าเนินการวางแผนก้าหนดขั้นตอน การด้าเนินงานสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมสนับสนุนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใฝุเรียนใฝุรู๎ แสวงหาความรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
ตามอัธยาศัย สามารถน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของตนได๎อยํางเหมาะสม นอกจากนี้ได๎มีการ
สํงเสริมให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวํางสถานศึกษากับผู๎ป กครอง ชุมชน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผํานกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ท้าให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎และองค๑
ความรู๎ตํางๆ จนสามารถสร๎างสร๎างความรู๎ทักษะมีระบบการจัดการความรู๎ มีการถํายทอดความรู๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน 
รวมถึงการก้ากับติดตามการด้าเนินงานน้าเสนอความต๎องการพัฒนาเพื่อสนับสนุนให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎ 

 
๒. ผลของการพัฒนา 

ผลการด้าเนินการ พบวํา ผู๎บริหารฝุายวิชาการ ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน รํวมกันพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎
ภายในสถานศึกษาให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎อีกทั้งสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ประโยชน๑ในการค๎นคว๎าหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา จากกิจกรรมตํางๆอยํางหลากหลายและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดเครือขํายผู๎ปกครอง ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับโรงเรียนบ๎าน 
 
๓. แนวทางการในการพัฒนา 

๑. สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ประโยชน๑ในการค๎นคว๎าหาความรู๎
จากแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๒.สํงเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกทั้งการน้าภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นมาให๎ความรู๎เพื่อเป็นประสบการณ๑ตรงกับนักเรียน 
 
          ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
          มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้น ที่ก าหนดขึ้น 

ตัวบ่งชี ้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชีท้ี่ ๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนให๎บรรลุตามเปูาหมายวิสยัทัศน๑ ปรัชญา และ
จุดเน๎นของสถานศึกษา 

 
๓ 

 
๒.๖๙ 

    
 

 

ตัวบํงชีท้ี่ ๑๔.๒  ผลการด้าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
บรรลุเปูาหมายปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา ๒ ๑.๘๑ 

   
 

 

              ผลรวมคะแนนมาตรฐานที  ๑๔ ๕ ๔.๕๐         

 ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๑. โครงการปลูกฝงัวิสัยทัศน์ และปรัชญาของโรงเรียน  
      -  กิจกรรมคํายคุณธรรม 



      -  กิจกรรมสํงเสริมระเบียบวินัย 
       - กิจกรรมรณรงค๑ปูองกันยาเสพติด 
      -  กิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน๑เพื่อสํวนรวม 
       - กิจกรรมประเมินผลผู๎เรียนปฏิบัตตินตามวิสัยทัศน๑ และปรัชญาของโรงเรียน 
 ๒. โครงการป้องกันปญัหายาเสพติด  
       - กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ด๎านยาเสพติด    - กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุํมเสี่ยง     - กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ๑       
๑. วิธีการพัฒนา 
  ฝุายกิจการนักเรียนได๎รํวมมือกับคณะผู๎บริหาร  คณะครู และนักเรียน  รํวมกันพัฒนาสถานศึกษาให๎มีกระบวนการ 
การบริหาร การจัดการของสถานศึกษา เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎บรรลุผลตามวิสัยทัศน๑  ปรัชญา  เปูาหมายของโรงเรียน   และ
กลยุทธการจัดให๎นักเรียนได๎ท้ากิจกรรมที่สอดคล๎อง กับหลักวิสัยทัศน๑   และปรัชญาของโรงเรียน  สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ท้า
กิจกรรมคํายคุณธรรม  โดยมุํงเน๎น  การใช๎หลักธรรมทางศาสนาที่นักเรียนนับถือ เป็นแนวทางในการพัฒนาการด้าเนินชีวิตและ
เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียน   ตลอดทั้งมีการจัดอบรมทักษะด๎านระเบียบวินัย  การแตํงกาย  การเข๎าแถว การเดินแถว  
การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได๎อยํางมีคุณคําในตัวของนักเรียนเอง จัดให๎นักเรียนได๎รํวมรณรงค๑ตํอต๎านสิ่งเสพติด   
จัดให๎นักเรียนได๎เข๎ารับการอบรมความรู๎ด๎านยาเสพติด เพื่อเป็นการเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํตัวนักเรียน เพื่อสอดคล๎องกับหลัก
ปรัชญา และวิสัยทัศน๑ของโรงเรียน 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด้าเนนิงานในการพฒันาสถานศึกษาให๎บรรลุมาตรฐานตามวิสัยทัศน๑  ปรชัญา และจุดเน๎นที่ก้าหนดขึ้น ตาม
มาตรฐานพบวาํนักเรียนให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติตามโครงการ กิจกรรมที่สอดคล๎องกับปรัชญาของโรงเรียนลาซาลที่ก้าหนด
ไว๎ ตลอดทั้งการปฏิบัติตนของนกัเรียนที่สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ของโรงเรียนลาซาลที่ก้าหนดไว๎  
 
๔. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. อบรมปลูกฝ๓งให๎นักเรียนได๎ตระหนัก เล็งเห็นคุณคําความสา้คัญของปรัชญา และวิสัยทัศน๑ของโรงเรียนให๎มากข้ึน 
โดยเน๎นการปฏิบัติตนของนักเรียน และการเปน็แบบอยํางทีด่ีของนักเรียนทุกคน 
 ๒. สํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎จากภายนอกให๎มากข้ึน 
 ๓. เปิดโอกาสให๎วิทยากรจากภายนอก เข๎ามาพัฒนาแนวทางการจัดโครงการ กิจกรรมตําง ๆ เพื่อเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑ให๎กับนักเรียนอยํางหลากหลาย 
 
 

ด๎านที่ ๕ มาตรฐานด๎านมาตรการสํงเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้นวิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนน ที่ได๎ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓ ๒.๘๐      

๑๕.๒ ผลการด้าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย 

๒ ๑.๘๖      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕ ๕ ๔.๖๖      
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนลาซาลได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ 
  - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในด๎านการคิด วิเคราะห๑ 



  - กิจกรรมพัฒนาการเรียนของนักเรียน 
 ๒. โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  - กิจกรรมคาํยคุณธรรม 
  - กิจกรรมฟ๓งเทศน๑ 
 ๓. โครงการรณรงค๑ตํอต๎านยาเสพติด 
  - กิจกรรมตํอต๎านยาเสพติด 
  - กิจกรรมรํวมขจัดยาเสพติดกับชุมชน 
 ๔. โครงการวางแผนชีวิตสูํความพอเพียง 
  - กิจกรรมออมทรัพย๑ 
  - กิจกรรมด้าเนินตามวิถีพอเพียง  
 ๕. โครงการติดตามผลการด้าเนินงานการจัดกิจกรรมสํงเสริมผู๎เรียนตามเปูาหมายของสถานศึกษา        
  - งานติดตามผลการด้าเนินงานตามเปูาหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
  - งานติดตาม ตรวจสอบ  การด้าเนินตามแผนปฏิบัติ 
  - งานติดตามและประเมินผลผู๎เรียน 
 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๕ 
 ฝุายวิชาการได๎ด้าเนินการศึกษาวิเคราะห๑ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศด๎านนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในการจัดท้าแผนงาน โครงการ ซึ่งโครงการและกิจกรรมพิเศษเดํนชัดตอบสนองนโยบาย   จุดเน๎นในการ
พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎   สํงเสริมคุณธรรม-จริยธรรม   รํวมตํอต๎านยาเสพติด และด้าเนินชีวิตสูํ
ความพอเพียง  
 
๒. ผลการพัฒนา 
 ผลการด้าเนินงานพบวํา ได๎ด้าเนินการวางแผนก้าหนดขั้นตอนการด้าเนินงาน จัดท้าโครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน๎น แนวทางปฏิรูปการศึกษาซึ่งผู๎เรียนได๎พัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎โดยการเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมเสริม
ตํางๆ รวมทั้งทักษะกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎องกับสถานศึกษาเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ นักเรียนมี
คุณธรรม-จริยธรรม หํางไกลจากยาเสพติด และด้าเนินชีวิตอยูํอยํางพอเพียง ซึ่งเกิดประโยชน๑และเป็นแบบอยําง สร๎าง
คุณคําแกํนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

๑. สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาสํงเสริมการด้าเนินโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางปฏิรูป
การศึกษาอยํางหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน 

๒. สํงเสริมบุคลากรในสถานศึกษา มีสํวนรํวมในการด้าเนินโครงการ กิจกรรมอยํางเป็นระบบ 
 
มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญ ยวง เดอ ลาซาล 

ตัวบํงชี ้
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได ๎

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช๎ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๖.๑ ครูและนักเรียนคาทอลิกได๎รับการสํงเสริม
กิจศรัทธาอยํางสม่้าเสมอ 

๑ ๐.๙๑      

๑๖.๒ ครูสอนค้าสอนมีความรู๎ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการท้าสื่อการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 

๑ ๐.๘๘      

๑๖.๓ สถานศึกษาให๎การสํงเสริมและสนับสนุน
กระแสเรียกการเป็นนักบวช 

๑ ๐.๘๗      



๑๖.๔ สถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใฝุเรียนรู๎ 
คูํจิตส้านึกทางสังคม 

๒ ๐.๖๔      

๑๖.๕ ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนตนเองในการเป็นศิษย๑แท๎
ของพระเยซูคริสต๑ 

๑ ๐.๘๘      

๑๖.๖ สถานศึกษาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและสร๎างความ
เป็นหนึ่งเดียวรํวมกันฉันท๑พ่ีน๎อง 

๑ ๑.๘๗      

๑๖.๗ ครไูด๎ตระหนักถึงการอบรมและสํงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักค้าสอนของทําน
นักบุญยอห๑น แบบติสท๑ เดอ ลาซาล 

๒ ๐.๗๒      

๑๖.๘ นักเรียนเข๎าใจจิตตารมณ๑ของทํานนักบุญ
ยอห๑น แบปติสท๑ เดอ ลาซาลและแสดงออกถึง
การมีจิตสาธารณะ 

๑ ๐.๘๔      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๖ ๑๐ ๘.๖๑      
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โครงการฟ้ืนฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก 
- กิจกรรมสํงเสริมความเชื่อ  ความศรัทธา  ความรู๎ และการเตรียมตัวเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 

โครงการพัฒนาครูสอนค้าสอนโดยใช๎สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
- งานสอนค้าสอน 

โครงการสํงเสริมกระแสเรียก 
โครงการสํงเสริม  อัตลักษณ๑ของโรงเรียนคาทอลิก 

- กิจกรรมบรรยากาศแหํงความรักและรับใช๎ 
- กิจกรรมศาสนาตามเทศกาล 

โครงการศิษย๑แท๎ของพระเยซูคริสต๑ 
- กิจกรรมกองหน๎ารําเริง 
- กิจกรรมพลศีล 
- กิจกรรมยุวธรรมทูต 
- กิจกรรม วาย ซี เอส 
- กิจกรรมเยาวชนลาซาล 
- กิจกรรมนักร๎องประสานเสียง 
- กิจกรรมแบํงป๓นพระวาจา 

โครงการศาสนสัมพันธ๑  รํวมกัน  ฉันท๑พี่น๎อง 
- กิจกรรมพุทธศาสนา 
- กิจกรรมศาสนาอิสลาม 
- กิจกรรมคริสตจักรสัมพันธ๑ 

โครงการพัฒนาครูสูํการเป็นครูที่ดีตามค้าแนะน้าของทํานนักบุญยอห๑นแบฟติสท๑ เดอ ลาซาล 
- กิจกรรมนิเทศครูใหมํตาม จิตารมณ๑ของทํานนักบุญยอห๑นแบฟติสท๑ เดอ ลาซาล 
- กิจกรรมอบรมและสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและนักเรียน 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- งานทุนการศึกษา 



- งานชํวยเหลือผู๎ยากไร๎ 
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนน ที่ได ๎ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๗.๑   สํงเสริมให๎สถานศึกษาน้า
นโยบายน๎อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

๒ ๑.๘๙     
 

๑๗.๒   สํงเสริมการวางแผนการบูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการ
เรียนรู๎ 

๑ ๐.๙๔     
 

๑๗.๓   พัฒนาการบริหารอาคารสถานที่ 
และจัดแหลํงการเรียนรู๎ในสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑ ๐.๙๔     
 

๑๗.๔   สํงเสริมให๎มีการประสานสัมพันธ๑
กับชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎เพ่ือเสริมสร๎างคุณลักษณะอยูํ
อยํางพอเพียงของผู๎เรียน 

๑ ๐.๙๔     

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๗ ๕ ๔.๗๑      
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนลาซาล ได๎ด้าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/ กิจกรรม ดังนี้ 

๑. โครงการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 
๒. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํกลุํมสาระตําง ๆ 
๓. โครงการจัดแหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียนให๎เกิดประโยชน๑และค๎ุมคํา 
๔. โครงการสานสัมพันธ๑อยูํอยํางพอเพียง 

๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๗ 
โรงเรียนลาซาล ได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมตํางๆ เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะ

การด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยก้าหนดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ๎มกันในตัวเอง สามารถใช๎ชีวิตในสังคมได๎และน้าความรู๎นั้นไปแลกเปลี่ยนกับ
ชุมชน ซึ่งมีการจัดโครงการดังนี้ โครงการการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการ
ด้ารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จึงมีการวางแผนอบรมบุคลากร 
การเตรียมแผนการสอนโดยใช๎หลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการบรูณาการการจัดการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํกลุํมสาระตํางๆ การจัดการเรียนรู๎เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถจัดในลักษณะบูรณาการหรือท้าโครงงาน
ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได๎ด๎วย  โดยฝึกการค๎าขายสินค๎าและบันทึกรายรับ
รายจํายต๎นทุนก้าไร และบูรณาการ ๓ หํวง ๒ เงื่อนไข  โครงการจัดแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนให๎เกิดประโยชน๑และ
คุ๎มคําทางโรงเรียนได๎จัดให๎มีแหลํงเรียนรู๎เพ่ือใช๎ในการศึกษา เชํนแปลงนาสาธิตซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
เผยแพรํความรู๎ มีการจัดฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให๎นักเรียนได๎ใช๎ประโยชน๑ในการศึกษา โครงการสานสัมพันธ๑อยูํ
อยํางพอเพียงโดยมีการสนับสนุนเพื่อสร๎างสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียน บ๎านและชุมชน มีการเชิญบุคลากรจากท๎องถิ่นมาให๎
ความรู๎แกํนักเรียน จัดกิจกรรมโดยให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวม เชํน การท้าบุญ   ตักบาตร ฟ๓งธรรมะ จัดนิทรรศการ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
๒. ผลการพัฒนา 



จากการด้าเนินโครงการ ทางสถานศึกษาได๎มีการอบรมบุคลากรในเรื่องการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 
และการบูรณาการเนื้อหา ๓ หํวง ๒ เงื่อนไข ได๎แกํ ความพอเพียง ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ๎มกันโดยการ
สอดแทรกไปในระหวํางการเรียนการสอนเงื่อนไข อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เป็นการปลูกนักเรียนในเรื่องดังกลําวโดยมีการประเมินโครงการทุกโครงการสม่้าเสมอ มีการติดตามการด้าเนินงาน และ
หาแนวทางแก๎ไข ให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงความรู๎เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและนักเรียนสามารถน้าไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

ครูและนักเรียนทุกระดับชั้นรํวมกันคิดค๎นคว๎านวัตกรรมใหมํๆ ในการเผยแพรํความรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎สูํระดับชุมชนและในระดับโรงเรียน มีการฝึกบุคลากรและนักเรียนในการน้าเนิน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางมีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๘ ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนน ที่ได ๎ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑. ชํวยเหลือเยาวชนผู๎รอโอกาสทางการ
ศึกษา 

๕ ๔.๘๑     
 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๘ ๕ ๔.๗๑      
 

รํองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 
 โครงการระบบดูแลชํวยเหลือ 
 - งานระเบียนสะสม 
  - งานให๎ค้าแนะน้าและชํวยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  - กิจกรรมค๎นหาตัวเอง 
   - งานคัดกรองนักเรียน (SDQ) 
         - งานจัดปูายนิเทศด๎านการศึกษา 
          - งานติดตามผลการศึกษาตํอ 
          - งานจัดหาและมอบทุนการศึกษา 
๑.  วิธีการพัฒนา 
          ฝุายบริการ-การแนะแนวได๎ด้าเนินการพัฒนางานด๎านชํวยเหลือเยาวชนผู๎รอโอกาสทางการศึกษาโดยได๎จัดท้า
โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนขึ้น ซึ่งมีการด้าเนินงานและกิจกรรมตําง ๆ ดังตํอไปนี้    
 มี ก า ร จั ด ท้ า ข๎ อ มู ล นั ก เ รี ย น เป็ น ร า ย บุ คคล โ ด ยบั นทึ ก ข๎ อมู ล ทุ ก ด๎ า นขอ งนั ก เ รี ย นล ง ในสมุ ด                                     
ระเบียนสะสมซึ่งจะมีการบันทึกและปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นป๓จจุบันทุกปี เพ่ือได๎รับทราบข๎อมูลของนักเรียนในทุกด๎านและ
ใช๎ในการติดตามให๎ความชํวยเหลือหรือสํงเสริมความสามารถของนักเรียนในด๎านตําง ๆ 

            จัดให๎มีงานให๎ค้าแนะน้าและชํวยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให๎นักเรียนที่มีป๓ญหาในด๎านตําง ๆ เชํน เรื่อง
การเรียน ความประพฤติท่ีไมํเหมาะสม เรื่องการเงิน เรื่องสํวนตัว ฯลฯ ได๎รับการชํวยเหลืออยํางเหมาะสม และสามารถ
น้าค้าแนะน้าที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎ 
          มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียนเพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักเข๎าใจและเห็นคุณคําในตนเอง สามารถค๎นหา
จุดเดํน/จุดด๎อยของตนเอง และน้ามาปรับใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 
          มีการจัดท้าระบบคัดกรองนักเรียน(SDQ) ทุกปีโดยคุณครูประจ้าชั้นและคุณครูแนะแนว เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่
อยูํในกลุํมเสี่ยงออกมา โดยทางโรงเรียนจะประสานกับผู๎ปกครองเพ่ือรํวมมือกันให๎ความชํวยเหลือแกํนักเรียนในกลุํม
เสี่ยงอยํางเหมาะสม 



           ในด๎านแนะแนวการศึกษาตํอจะมีการจัดปูายนิเทศเพ่ือให๎ข๎อมูล ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาตํอในใน
สถาบันตําง ๆ อยํางสม่้าเสมอและเป็นป๓จจุบัน นอกจากขําวสารที่คุณครูน้าเสนอแล๎ว นักเรียนยังได๎รวมกลุํมกันค๎นหา
ข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ตเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาตํอ การเปิดรับตรง หรือเปิดรับโควตาใน  มหาวิทยาลัยตํางๆ เพ่ือให๎
เพ่ือนๆ ได๎รับทราบข๎อมูลที่เป็นป๓จจุบันอยูํตลอดเวลา มีสถาบันการศึกษาจากภายนอกเข๎ามาแนะแนวการศึกษาตํอ
ให๎แกํนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เชํน วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ได๎รับการแนะแนวจาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ได๎รับการแนะแนวจากวิทยาลัยเซนต๑เทเรซา เป็นต๎น นอกจากนี้ใน
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  เจ๎าหน๎าที่กรมแรงงาน เขตบางนา ได๎เข๎ามาขอความรํวมมือให๎นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ท้าแบบสอบถามด๎านอาชีพตํางๆ เพ่ือเก็บเป็นข๎อมูลของกรมแรงงานตํอไป  จากการจัด
กิจกรรมดังกลําวสํงผลให๎นักเรียนมีความรู๎  ความเข๎าใจ และสามารถน้าข๎อมูลที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการตัดสินใจเพ่ือ
เลือกเรียนตํอได๎อยํางเหมาะสม 
 งานจัดหาและมอบทุนการศึกษาแกํนักเรียนที่ทางครอบครัวประสบป๓ญหาด๎านการเงิน  ในวันที่ ๑๕ - ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนได๎จัดให๎มีการด้าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องยกเว๎นคําธรรมเนียมการเรียนตํางๆ ให๎แกํบุตร
พนักงาน บุตรครู  เพ่ือเป็นการแบํงเบาภาระ และให๎ทุนการศึกษาแกํนักเรียนทุกระดับที่ทางบ๎านประสบป๓ญหาทางด๎าน
การเงิน นอกจากทุนจากโรงเรียนแล๎วก็มีทุนจากสมาคมศิษย๑เกําที่เข๎ามาให๎ทุน   แกํนักเรียนเป็นประจ้าทุกปี รวม ๔๐ 
ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท เป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  และทุนจากศิษย๑เกําคุณแดเนียล บุญนิตย๑อีกจ้านวน 
๓๐,๐๐๐.- บาท   สํงผลให๎นักเรียนสามารถเรียนตํอได๎อยําง  มีความสุข 
 
๒.  ผลการพัฒนา 
 จากการด้าเนินโครงการระบบดูแลชํวยเหลือ ทุกฝุายให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี ผลการด้าเนินงานอยูํในเกณฑ๑
ดี คิดเป็นร๎อยละ ๙๖.๒๕ 
  
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

๑.  พัฒนาการคัดกรองนักเรียนให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือชํวยเหลือนักเรียนที่อยูํในกลุํมเสี่ยง 
๒.  สํงเสริมให๎นักเรียนเลือกเรียนตํอตรงตามความถนัดของตนเองให๎มีจ้านวนเพิ่มมากข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
๓.  ปลูกฝ๓งนักเรียนให๎มีจิตใจเมตตา รู๎จักการเสียสละ และคิดท่ีจะชํวยเหลือผู๎ที่ด๎อยโอกาสกวําตนเอง 

 
มาตรฐานที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชน 

ตัวบํงชี ้
น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนน ที่ได ๎ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๙.๑ สถานศึกษาสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ดีกับผู๎ปกครอง ชุมชน
และศิษย๑เกําในการรํวมมือในการพัฒนา
การศึกษา 

๒ ๑.๘๒      

ตัวบํงชี้ที่ ๑๙.๒ สถานศึกษารํวมมือกับ
ผู๎ปกครองในการจัดกิจกรรมที่สํงเสริม
ความสัมพันธ๑ที่ดีระหวําง ผู๎ปกครองและ
ชุมชน 

๒ ๑.๘๓      

ตัวบํงชี้ที่ ๑๙.๑ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ครอบครัว ชุมชนองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง 

๑ ๐.๙๓      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๙ ๕ ๔.๕๘      
 



ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด้าเนินการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และองค๑กรที่เก่ียวข๎องโดยจัด
โครงการ / กิจกรรมดังนี้  

๑. โครงการส้ารวจความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา 
๒. โครงการสานสัมพันธ๑เพ่ือความพอเพียง 

  ๒.๑ ธนาคารโรงเรียน 
  ๒.๒ กิจกรรมลูกเรียนรู๎ครู พํอแมํชํวยสํงเสริม 
  ๒.๓ กิจกรรมฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. โครงการลาซาลสานสัมพันธ๑ 
  ๓.๑ กิจกรรมสืบสานประเพณี ด๎านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ 
  ๓.๒ กิจกรรมสํงเสริมนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมและแขํงขันภายใน และภายนอกโรงเรียน 
  ๓.๓ กิจกรรมลาซาลแฟมิลี่แรลลี่  
  ๓.๔ กิจกรรมลาซาลเลี่ยนแฟร๑ 
  ๓.๕ งานประชุมผู๎ปกครอง 
  ๓.๖ งานจัดปูายนิเทศความรู๎สูํชุมชน 

๔. โครงการแลกเปลี่ยนความรู๎สูํชุมชน 
  ๔.๑ กิจกรรมภูมิป๓ญญาให๎ความรู๎ 
  ๔.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การอบรม สัมมนาตํางๆ 

๕. โครงการบริการสถานที่เพ่ือชุมชน และสังคม 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ฝุายสัมพันธ๑ชุมชนได๎ตระหนักถึงความส้าคัญของการสํงเสริมความสัมพันธ๑และความเข๎าใจอันดีระหวําง บ๎าน 
โรงเรียน และชุมชนจึงได๎จัดโครงการ งาน กิจกรรม ที่เป็นการสํงเสริมให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน และศิษย๑เกําได๎มีสํวนพัฒนา
การศึกษาดังนี้ 
 ๑ โครงการส ารวจความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา โดยการจัดประชุมผู๎ปกครองเพ่ือรับทราบ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนวําเป็นที่พึงพอใจ หรือมีข๎อเสนอแนะ เป็นการแลกเปลี่ยนสอบถาม
เพ่ือหาข๎อสรุปรํวมกันในการจัดการศึกษา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนได๎จัดประชุมผู๎ปกครองในระดับชํวง
ชั้นตํางๆ เมื่อวันที ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นการประชุมผู๎ปกครองนักเรียน พร๎อมแจกเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี และเม่ือ
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีการประชุมผู๎ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร 
 ๒. โครงการสานสัมพันธ์เพื่อความพอเพียง เป็นการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของความพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จ พระเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงพระราชทานให๎กับคนไทยทุกคน ทางโรงเรียนและฝุายสัมพันธ๑ชุมชนได๎ตระหนัก
เห็นถึงความจ้าเป็นและคุณประโยชน๑จึงได๎จัดกิจกรรมเพ่ือรองรับและน้ามาให๎บุคลากรโรงเรียนปฏิบัติและเผยแพรํสูํ
ชุมชนและสังคมโดยจัดกิจกรรมสนับสนุนดังนี้ 
      ๒.๑ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  เป็นการปลูกฝ๓งการออมและการใช๎เงินอยํางฉลาดให๎แกํนักเรียน โดยมี
ธนาคารจัดตั้งอยูํภายในโรงเรียน คือธนาคารออมสินซึ่งได๎ด้าเนินการมาตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๕๑    จนถึงป๓จจุบัน นักเรียน
ทุกระดับชั้นจะมีการฝากเงินเป็นการสะสมในทุกสัปดาห๑ไมํจ้ากัดจ้านวน และเม่ือถึงปลายปีการศึกษานักเรียนสามารถ
มาถอนเงินสะสมเพ่ือน้าไปใช๎จํายได๎เหมือนธนาคารอ่ืนๆทั่วไป 
     ๒.๒ กิจกรรมลูกเรียนรู๎ครูพํอแมํชํวยสํงเสริม เป็นการน้าโครงงานที่มีผลผลิตสามารถน้ามาเป็นรายได๎ เชํน
โครงงานพืชผักปลอดสารพิษ  อาหารเพื่อสุขภาพ  รีไซเคิลกลับมาเป็นทรัพย๑  คือผลผลิตที่ได๎จากการท้าโครงงานของ
นักเรียนสามารถน้ามาจ้าหนํายกลายเป็นรายได๎ โดยมีครู และผู๎ปกครองเป็นที่ปรึกษา หรือคอยสนับสนุน  ซึ่งโครงงาน
เหลํานี้ ได๎จัดในรูปแบบตลาดนัดความรู๎ ฐานเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  



    ๒.๓ กิจกรรมฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการน๎อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของความพอเพียง มา
ประยุกต๑ในกระบวนการเรียนการสอน ในรูปแบบของฐานการเรียนรู๎ ๒๐ ฐานดังนี้คือ ฐานออมทรัพย๑ การอําน ขยะรี
ไซเคิล งานประดิษฐ๑ ผลิตภัณฑ๑ พลังงาน ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา สมุนไพร พืชผักปลอดสารพิษ อาหารเพ่ือ
สุขภาพ งามอยํางไทย สมาธิ จิตอาสา คุณธรรม นวด และโครงงานบูรณาการ ซึ่งแตํละฐานจะฝึกให๎เด็กได๎เข๎ารํวมตาม
ความสามารถ และความสนใจ ซึ่งได๎มีโรงเรียนตํางๆเข๎าขอเยี่ยมชมเพื่อจะน้าไปปฏิบัติเพ่ือประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง เชํน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนธรรมาภิรักษ๑ และโรงเรียนอุดมวิทยา ได๎มาศึกษาขอดูงาน และ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได๎มามาเยี่ยมชมอีกจ้านวน ๖ โรง ได๎แกํ โรงเรียนด้ารงวิทยา โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 
โรงเรียนอรรถวิทย๑ โรงเรียนสรรพาวุธ โรงเรียนรุํงเรืองวิทยา และโรงเรียนโสมาภา ตลอดปีการศึกษาทางโรงเรียนได๎
ด้าเนินฐานเศรษฐกิจพอเพียงอยํางตํอเนื่อง 
 ๓. โครงการลาซาลสานสัมพันธ์ สถานศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน และสังคม มีความเข๎าใจอันดีและรํวมมือใน
การท้ากิจกรรมที่สานสัมพันธ๑กํอให๎เกิดความเข๎าใจ ความรํวมมือ รู๎จักแบํงป๓นและเสียสละมีกิจกรรมดังนี้ 
     ๓.๑ กิจกรรมสืบสานประเพณีด๎านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ เชํนการจัดของไปเยี่ยมปลอบขวัญทหาร
ผํานศึก เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลทหารผํานศึก รํวมงานรณรงค๑รักษ๑โลก และงดสูบบุหรี่โลก เป็น
การประชาสัมพันธ๑ให๎ชุมชนได๎รํวมมือกัน จัดหลํอและแหํเทียนจ้าน้าพรรษาเพ่ือถวายวัดที่อยูํในชุมชนเดียวกัน ได๎แกํ  
วัดผํองพลอยวรวิหาร วัดบางนานอก และวัดศรีเอ่ียม เชิญชวนทํานผู๎ปกครองได๎รํวมท้าบุญรํวมกัน งานวันแมํแหํงชาติมี
ทํานผู๎ปกครองมารํวมงานเป็นจ้านวนมากลูกๆได๎ท้าการ๑ดวันแมํและมากราบเพ่ือแสดงถึงความรักความกตัญ๒ูที่มีตํอ
บุพการี 
    ๓.๒ กิจกรรมเข๎ารํวมแขํงขันภายในและภายนอก มีการสํงเสริมศักยภาพของผู๎เรียนที่มีความสามารถในด๎าน
วิชาการความรู๎ และความถนัดเฉพาะบุคคล โรงเรียนได๎สํงนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันในด๎านตํางๆ ด๎านวิชาการ สํง
นักเรียนเข๎าแขํงขันรายการเพชรยอดมงกุฎในระดับตํางๆ การแขํงทางวิชาการของกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ การ
ประกวดร๎องเพลง การแขํงขันกีฬาการเข๎าแขํงขันผลิตหนังสั้น เรื่อง กระจก กับสื่อมวลชนคาทอลิกแหํงประเทศไทย  
การแขํงขัน SPORTDANCE FOR THE QUEEN  ที่จังหวัดภูเก็ต  
   ๓.๓ งานลาซาลแฟมีลี่ แรลลลี่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นการสํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ดีระหวําง
บ๎านและโรงเรียนในปีนี้มีรถเข๎ารํวมแขํงทั้งสิ้น ๑๒๖ คัน เส๎นทาง ลาซาล-พัทยา จัดงานเลี้ยงสังสรรค๑ที่โรงแรมพัทยา
ปาร๑ค บีช ผลการแขํงขันมีดังนี้ 

รางวัล เบอร๑รถ เจ๎าของรถ 
รางวัลชนะเลิศ ๑๐๕ คุณโชตสุวิทธ๑  เมํนแสง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑๐๖ คุณนันทน๑ภัส  วิชาพล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๒๓ คุณชาญภาณุวัฒน๑  วุฒิเทียนทอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ๖๘ คุณธนวินท๑  คูสกุล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ๗๓ คุณหยาดฝน  หวัดแหวว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ๘๐ คุณกิตติศักดิ์  แซํโก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๖ ๑๘ คุณจีรชา  ใจเปี่ยม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๗ ๖๐ คุณธนากร  ศรีสวัสดิ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๘ ๑๒๘ คุณสุชาติ  ศิริทิพย๑วานิช 

รางวัลบู๎บี้ ๔๗ คุณจริยวัฒน๑  ไพยการ 

  
จากการประเมินแบบสอบถามอยูํในเกณฑ๑ดีมาก คิดเป็นร๎อยละ ๙๖.๕๒ 

 ๓.๔ งานประชุมผู๎ปกครอง จัดประชุมผู๎ปกครองเพ่ือชี้แจ๎งระเบียบการเรียนการสอน ข๎อปฏิบัติตํางๆของ
นักเรียน เชํนประชุมผู๎ปกครองนักเรียนใหมํระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนที่เป็น
นักศึกษาวิชาทหารการได๎รับสิทธิ์เงินชํวยเหลือจากรัฐบาลเรียนฟรี ๑๕ ปี 



 ๓.๕ งานจัดปูายนิเทศความรู๎สูํชนชน มีปูายนิเทศท่ีเป็นการเผยแพรํความรู๎ให๎ผู๎ปกครอง และชุมชนได๎ทราบ 
เชํนปูายนิเทศการรณรงค๑งดสูบบุหรี่โลก รักษ๑สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน การปูองไข๎เลือดออก โรคมือ เท๎า เปื่อย ปูาย
ความรู๎วันส้าคัญทางศาสนา เชํนวันอาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา นิทรรศการและปูายความรู๎วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
และวันแมํแหํงชาติ 
      ๔. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู๎ของบุคลากรในองค๑กรและน้าไป
ขยายผลหรือแลกเปลี่ยนความรู๎กับชุมชนหรือหนํวยงานภายนอก มีกิจกรรมดังนี้ 
 ๔.๑ กิจกรรมภูมิป๓ญญาให๎ความรู๎ น้าภูมิป๓ญญาความรู๎และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางโรงเรียนและชุมชน 
หรือน้าความรู๎สูํชุมชน ซึ่งแตํละชํวงชั้นได๎เชิญภูมิป๓ญญามาให๎ความรู๎ดังนี้ 
 วันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๗   เจ๎าหน๎าที่ต้ารวจจากสถานีต้ารวจบางนามาให๎ความรู๎แกํนักเรียนมัธยมปลาย 
         เรื่องการพนัน “ดูฟุตบอลอยํางสร๎างสรรค๑ การพนันไมํยุํง” 
 วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗    ระดับมัธยมต๎น เชิญคุณอารีรัตน๑  แซํอ่ึง  ให๎ความรู๎เรื่องการแยกขยะ  
 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕๗   ระดับประถมศึกษาฝุายเข๎มข๎น เชิญคุณนเรนทร๑  เกียรติยศเจริญ. 
                                                มาให๎ความรู๎เรื่องการท้าขนม หวานทับทิมกรอบ โดยสาธิตและบรรยาย 
                                                เป็นภาษาอังกฤษ 
 วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗       ระดับประถมต๎น กิจกรรม เบ็นโบ๏ท เรื่องการประหยัดอยํางพอเพียง    
                                                และการปูองกันตนเองจากไข๎หวัด 
 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗    ระดับมัธยมต๎น เชิญคุณตู๎  สุขนึก มาให๎ความรู๎เรื่องการท้าปุ๋ยอินทรีย๑  
 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗     เจ๎าหน๎าที่ทหารมาให๎ความรู๎ เรื่อง “ เรียนรู๎แนวทางปฏิบัติ กับ คสช.”  
                                                ผู๎บริหาร ครู และ นักเรียนมัธยมปลายเข๎ารับฟ๓ง 
 วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗     ระดับประถมปลาย เชิญคุณทัศนีย๑ อํุนสุดคลอง.มาให๎ความรู๎เรื่องนวดแผนไทย  
 วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕๗   ระดับประถมศึกษา เชิญคุณจุไรรัตน๑ วงศ๑พระลับ และคุณกัญญณัช  ทรงศรชัย 
                                                 มาให๎ความรู๎เรื่องการพับใบเตยหอม 
  
 
 ๔.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การอบรมสัมมนาตํางๆ เพื่อเป็นการสํงเสริมและพัฒนาความรู๎ของบุคลากร
โรงเรียนอยํางตํอเนื่องและสม่้าเสมอ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู๎มาเป็นผู๎อบรมสัมมนา เชํน 
 วันที่ ๑๗ –๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ การอบรมเชิงปฏิบัติการท้าแผนปฏิบัติงาน โรงเรียนในเครือลาซาล                                                  
                                                    โดย ดร.อาทิพย๑ สอนสุดจิตรา 
 วันที่ ๒๙ –๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ อบรมหลักสูตรทักษะชีวิตส้าหรับวัยรุํน ของโครงการ Lions-Quest 
 วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อบรม ครูดี มีสุข สนุกกับงาน โดยบาทหลวงชาญชัย ทิวไผํงาม 
 วันที่ ๑๔ –๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ อบรมสัมมนานิเทศครูใหมํในเครือโรงเรียนลาซาล ๔ โรงเรียน 
     “รู๎รัก รู๎สามัคคี ทุกคนมีจิตตารมณ๑ลาซาล” 
 วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะครูและนักเรียน ม.ปลาย เข๎ารํวมฟ๓งการเสวนา “ ฆําขํมขืนจะโทษ 
     ประหาร สังคมไทยจะก๎าวไปทางไหน” 
 วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  อบรม” การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร๑  
     และหน๎าที่พลเมือง” โดย สภาการศึกษาคาทอลิกแหํงประเทศไทย 
     ๕. โครงการบริการสถานที่เพื่อชุมชนและสังคม  ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน หรือหนํวยงาน
ภายนอกได๎เข๎ามาใช๎สถานที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรม เชํน ใช๎หอประชุมของโรงเรียนเพ่ือเป็นสถานที่จัดงาน
แตํงงาน หรืองานบวชใช๎สนามเพ่ือการแขํงขันกีฬา และการออกก้าลังกาย ในตอนเย็นจะมีผู๎ปกครองมาออกก้าลังการ
โดยการเดินและวิ่ง ใช๎สนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอล เพ่ือการแขํงขัน ใช๎ห๎องคุณธรรมเป็นสถานที่จัดการอบรม
สัมมนาตํางๆ  
 วันที่ ๙ และ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  เยาวชนคาทอลิกอบรมสัมมนาเพ่ือเดินทางเข๎าเฝูาสันตะปาปาที่ประเทศ 



เกาหลี 
 วันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ การสัมมนาชีวิตครอบครัวคาทอลิก  จ้านวน ๓๐ ทําน 
 วันที่  ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญใช๎สถานที่เข๎าคํายคุณธรรม ๕๘ ทาํน 
 วันที่ ๑๐-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ใช๎สถานที่อบรมผู๎ก้ากับลูกเสือขั้นสูง ( วู๏ดแบ็ด ) ๗๐ ทําน 
 นอกจากโครงการและกิจกรรมดังกลําวแล๎วทางด๎านความชํวยเหลือตํอผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ หรือผู๎ประสบภัย
ฉุกเฉินตลอดจนการขอรับความชํวยเหลือของมูลนิธิตํางๆ ทางโรงเรียนก็ให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี 
 สนับสนุนและชํวยเหลืออนุเคราะห๑ศูนย๑การเรียนรู๎ลาซาล โรงเรียนไม๎ไผํ ( Bamboo School ) สังขละบุรี 
 ชํวยเหลือแบํงป๓นให๎กับมูลนิธิคนพิการแหํงประเทศ เป็นทรัพย๑และสิ่งของ 
 ชํวยเหลือแบํงป๓นให๎กับส้านักงานคาทอลิกสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยและผู๎ลี้ภัย (โคเออร๑)เป็นทรัพย๑และสิ่งของ 
 รํวมบริจาคมูลนิธิคุณพํอเรย๑เพ่ือสร๎างศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่มีความต๎องการพิเศษ 
 รํวมบริจาคมูลนิธิสงเคราะห๑เด็ก พัทยา, บ๎านเด็กก้าพร๎า พัทยา 
  
๒. ผลการด าเนินงาน 
 การด้าเนินงานของฝุายสัมพันธ๑ชุมชน ท้าให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคมได๎รํวมมือในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมตํางๆตามโครงการลาซาลสานสัมพันธ๑ ท้าให๎โรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน ได๎รับการ
สนับสนุนจากผู๎ปกครองและชุมชนอยํางตํอเนื่อง การน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํ 
มาประยุกต๑ใช๎กับการเรียนการสอนล๎วนได๎นับความรํวมมือเป็นอยํางดี ในด๎านการน้าภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาให๎ความรู๎และ
การจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนได๎มีประสบการณ๑จริงในการเรียนรู๎ และความสามารถน้าความรู๎นั้นไปพัฒนาการ
เรียนของตนเอง ให๎ได๎ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น การเข๎ารํวมอบรมสัมมนากับหนํวยงานภายนอกท้าให๎บุคลากรมีความรู๎
ความสามารถ และเพ่ิมศักยภาพในด๎านการเรียนการสอน สามารถน้าความรู๎มาปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด ท้าให๎
โรงเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และสังคมตํางมีความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน มีการรํวมมือเป็นอยํางดีในการ
ท้ากิจกรรมตํางด๎วยความเข๎าใจและเต็มมีแนวคิดและทัศนคติไปในทิศทางเดียวทั้งในด๎านการบริหารการจัดการศึกษา 
หรือการท้ากิจกรรมตํางๆ 
 
๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต                                                                                                           
 จากการประเมินผลการด้าเนินโครงการกิจกรรมในภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗  พบวําโรงเรียน ผู๎ปกครอง 
ชุมชน และสังคมตํางให๎ความรํวมมือ และมีความสัมพันธ๑ที่ดีในการท้ากิจกรรมตํางๆรํวมกันแตํเพ่ือให๎ความสัมพันธ๑และ
ความรํวมมือในการรํวมท้ากิจกรรมตํางระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และสังคม  มีความมั่นคง ยั่งยืน และมี
แนวทางความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนควรมีการปรับปรุงพัฒนาในการด้าเนินงานดังตํอไปนี้ 
 ๑. งานประชุมผู๎ปกครอง โรงเรียนควรจัดการประชุมในรูปแบบ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นราย
ห๎องเรียนเพ่ือครูและผู๎ปกครองได๎รํวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รํวมมือกันแก๎ป๓ญหาทั้งทางด๎านการเรียน และความ
ประพฤติ   อีกทั้งผู๎ปกครองกับผู๎ปกครองจะได๎มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรํวมมือกันในการมีสํวนรํวมในการ
เสนอแนะหรือให๎แนวทางในการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษากับทางโรงเรียน         
 ๒. น้าข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินผลโครงการ งาน กิจกรรม มาสรุปเพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการแก๎ไข 
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความสร๎างความเข๎าใจที่ตรงกันระหวําง บ๎าน โรงเรียน และชุมชน เป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ที่
ยั่งยืน กิจกรรมที่จัดขึ้นควรต๎องมีผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด้าเนินงานหรือมารํวมงานเพ่ือเป็นการให๎
ทุกภาคสํวนได๎มีการรํวมมือในการท้างานรํวมกัน 
 ๓. ควรมีการเผยแพรํข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียนให๎สังคมได๎ทราบความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนอยํางเป็น
ป๓จจุบัน โดยผํานเว็ปไซต๑ของทางโรงเรียนอยํางสม่้าเสมอและตํอเนื่อง ควรมีการใช๎เทคโนโลยีให๎เกิดประโยชน๑ในการ
เชื่อมโยง ในการติดตํอสื่อสาร เชํนมีบริการถามตอบข๎อมูลที่ควรรับทราบหรือเรื่องอ่ืนๆที่ทางโรงเรียนต๎องการแจ๎งให๎
ทราบ โดยทางออนไลน๑ 
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มาตรฐานที่  ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน และ 
                    ทันตํอการให๎บริการ 

 
รํองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท้า) 

โครงการพัฒนาระบบงานด๎านธุรการ – การเงินของโรงเรียน 
๑ กิจกรรม  ปรับปรุงเครือขํายเชื่อมตํอคอมพิวเตอร๑ในโรงเรียน 
๒ กิจกรรม  พัฒนางานทะเบียนให๎มีข๎อมูลครบถ๎วนถูกต๎อง 
๓ กิจกรรม  พัฒนาเอกสารทางการศึกษาให๎เป็นมาตรฐาน  
๔ กิจกรรม  พัฒนาการประชาสัมพันธ๑ของโรงเรียน 
๕ กิจกรรม  งานจัดท้างบการเงินและบัญชี 
๖ กิจกรรม  จัดท้ารายงานและตรวจสอบคําใช๎จํายตํางๆตามฝุายอยํางถูกต๎อง 
๗ กิจกรรม  ปรับปรุงข๎อมูลพัสดุภัณฑ๑ให๎ถูกต๎อง เป็นป๓จจุบัน  

๑. วิธีการพัฒนา 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ฝุายธุรการได๎ท้าแผนพัฒนาของโรงเรียน โดยยึดเปูาหมายตามมาตรฐานที่ ๒๐ ที่กลําวถึง 
“การพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศงานทะเบียนโรงเรียนและพัสดุครุภัณฑ๑ให๎เป็นมาตรฐานและทันตํอการให๎บริการ” 
มาประกอบกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานของปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล๎วสร๎างแผนพัฒนาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให๎
ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร๑ของปี  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จงึได๎จัดท้าโครงการพัฒนาขึ้นมา ๑  โครงการชื่อ  โครงการ
พัฒนาระบบงานด๎านธุรการ-การเงินของโรงเรียน  ประกอบไปด๎วย  ๗  กิจกรรม  คือ 

ตัวบํงชี ้
น้้าหนัก
คะแนน 

คะแนน     
ที่ได ๎

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ ๒๐.๑ 
            จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศงานทะเบียน
โรงเรียน และงานพัสดุภัณฑ๑ ให๎เป็นมาตรฐาน 
สามารถให๎การสนับสนุนฝุายตํางๆได๎เป็นอยํางดี 

๓ ๒.๖๗      

ตัวบํงชี้ที่ ๒๐.๒ 
            พัฒนาระบบการเงินให๎เป็นมาตรฐาน 
ตอบสนองการบริหารจัดการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๒ ๑.๖๑      

ผลการรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒๐ ๕ ๔.๒๘      



๑ กิจกรรม  ปรับปรุงเครือขํายเชื่อมตํอคอมพิวเตอร๑ในโรงเรียน 
๒ กิจกรรม  พัฒนางานทะเบียนให๎มีข๎อมูลครบถ๎วนถูกต๎อง 
๓ กิจกรรม  พัฒนาเอกสารทางการศึกษาให๎เป็นมาตรฐาน  
๔ กิจกรรม  พัฒนาการประชาสัมพันธ๑ของโรงเรียน 
๕ กิจกรรม  งานจัดท้างบการเงินและบัญชี 
๖ กิจกรรม  จัดท้ารายงานและตรวจสอบคําใช๎จํายตํางๆตามฝุายอยํางถูกต๎อง 
๗ กิจกรรม  ปรับปรุงข๎อมูลพัสดุภัณฑ๑ให๎ถูกต๎อง เป็นป๓จจุบัน  
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบัติงานตามโครงการใน  ๗  กิจกรรมของฝุายธุรการ - การเงินที่ได๎ท้าให๎บรรลุวัตถุประสงค๑  คือ 

๑.  การปรับปรุงเครือขํายเชื่อมตํอคอมพิวเตอร๑ในโรงเรียน พบวําการใช๎งานอินเทอร๑เน็ตในโรงเรียนสามารถใช๎
อินเทอร๑เน็ตได๎ทุกจุด  ครูและนักเรียนสามารถศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎จากอินเทอร๑เน็ตได๎สะดวกและรวดเร็ว แตํควรจะ
มีการปรับปรุงสายสํงสัญญาณในบางจุด ให๎เป็นสาย Fiber Optic ซึ่งจะท้าให๎ใช๎งานได๎ดีและรวดเร็วขึ้น ป๓จจุบันมีการใช๎
อุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑พกพาในชั้นเรียนซึ่งได๎มีการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wifi เพ่ือให๎การเชื่อมตํอของคอมพิวเตอร๑
พกพา ท้าได๎ดีและมีประสิทธิภาพในอาคารเรียนอยํางทั่วถึง ผลการด้าเนินการ จัดอันดับคุณภาพ ๕ อันดับพบวํางาน
พัฒนาปรับปรุงเครือขํายเชื่อมตํอคอมพิวเตอร๑ในโรงเรียนอยูํในเกณฑ๑ดี ร๎อยละ ๘๔.๑๗   

๒.  ฐานข๎อมูลทะเบียนนักเรียนและครูมีข๎อมูลครบถ๎วนถูกต๎องเพียงพอตํอการใช๎งานในโรงเรียน   มีการจัดเก็บ
ฐานข๎อมูลทะเบียนนักเรียนและครูอยํางเป็นระบบ  เจ๎าหน๎าที่มีการติดตามตรวจสอบฐานข๎อมูลให๎ถูกต๎องเป็นป๓จจุบันอยูํ
เสมอ  ข๎อมูลพื้นฐานของนักเรียนและครูสามารถน้าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนางานทะเบียนใน ปีการศึกษาตํอไปได๎ 
มีการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียนและครูให๎ทันสมัยอยูํเสมอ    นอกจากนี้ยังมีการวางแผนก้าหนดขั้นตอนการ
ด้าเนินงานอยํางเป็นระบบในทิศทางเดียวกันเพ่ือความถูกต๎องของข๎อมูล ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพ ๕ อันดับ
พบวํา งานพัฒนาทะเบียนให๎มีข๎อมูลครบถ๎วนถูกต๎องอยูํในเกณฑ๑ดี คิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๖๗ 

 ๓.  พัฒนาเอกสารทางการศึกษาให๎เป็นมาตรฐาน ได๎มีการศึกษาดูงานการจัดท้าเอกสารส้าคัญจากหนํวยงานที่
มีมาตรฐานแล๎วน้ามาปรับปรุง เชํนแบบฟอร๑มเอกสาร การประทับตราของสถาบันเพ่ือให๎บริการออกเอกสารทางการ
ศึกษาของโรงเรียนมีความถูกต๎องเป็นมาตรฐานรวดเร็ว ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพ ๕ อันดับพบวํางานพัฒนา
เอกสารของการศึกษาให๎เป็นมาตรฐานอยูํในเกณฑ๑ดี คิดเป็นร๎อยละ ๙๔.๔๕ 

๔.  พัฒนาการประชาสัมพันธ๑ของโรงเรียนได๎มีการรวมรวมข๎อมูลสารสนเทศจากฝุายตํางๆมารวบรวมไว๎ใน
ระบบคอมพิวเตอร๑สํวนกลางและให๎มีการปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นป๓จจุบัน สามารถเรียกไปใช๎อ๎างอิงและการประชาสัมพันธ๑
ได๎ทันที นอกจากนี้ยังมีการน้าข๎อมูลสารสนเทศขึ้นแสดงบนเว็บไซต๑โรงเรียน และ Facebook ซึ่งสะดวกแกํการค๎นหา
ทางอินเตอร๑เน็ต ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพ ๕ อันดับพบวํางานพัฒนาการประชาสัมพันธ๑อยูํในเกณฑ๑ดีคิด
เป็นร๎อยละ ๘๔.๘๓ 

๕. งานจัดท้างบทางการเงินและบัญชี ได๎มีการศึกษาการใช๎จํายและการวางแผนในการท้า งบการเงิน ท้าให๎
โรงเรียนมีการใช๎จํายตามแผนงานของฝุายตํางๆอยํางทั่วถึง และมีสัดสํวนที่เหมาะสมระหวํางรายรับและรายจําย
สามารถตอบสนองความต๎องการในการพัฒนาด๎านตํางๆของโรงเรียนได๎ สรุปผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพ ๕
อันดับพบวําการจัดท้างบการเงินและบัญชีอยูํในระดับดีมากคิดเป็นร๎อยละ ๘๐ 

๖. จัดท้ารายงานและตรวจสอบคําใช๎จํายตํางๆตามฝุายอยํางถูกต๎อง ท้าให๎มีการใช๎งบประมาณเป็นไปตามแผน
ที่วํางไว๎และมีข๎อมูลการใช๎จํายที่ท้าเป็นรายงานบันทึกไว๎สามารถดูและติดตามตรวจสอบได๎สะดวก ผลการประเมินการ
จัดอันดับคุณภาพ ๕ อันดับพบวํางานจัดท้ารายงานและตรวจสอบคําใช๎จํายตํางๆตามฝุายอยํางถูกต๎องอยูํในระดับดีคิด
เป็นร๎อยละ ๘๐.๖๗ 



๗. ปรับปรุงข๎อมูลพัสดุครุภัณฑ๑ให๎ถูกต๎องเป็นป๓จจุบัน ท้าให๎สามารถใช๎ข๎อมูลรายงานสรุปบัญชีพัสดุครุภัณฑ๑ใน
การวางแผนบริหารงานพัสดุครุภัณฑ๑ได๎ถูกต๎องเหมาะสมและพอเพียง ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพ ๕ อันดับ
พบวํางานปรับปรุงข๎อมูลพัสดุครุภัณฑ๑ให๎ถูกต๎องเป็นป๓จจุบันอยูํในเกณฑ๑ดีคิดเป็นร๎อยละ ๘๔.๖๗ 
๓. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
  จากการประเมินผลการด้าเนินงานของโครงการพัฒนาระบบงานด๎านธุรการ-การเงินของโรงเรียนที่ประกอบไป
ด๎วยกิจกรรมท้ัง ๗ กิจกรรม ที่กลําวมาข๎างต๎นร๎อยละ ๘๖.๔๙ มีการปฏิบัติและจัดระบบงานธุรการ-การเงินของโรงเรียน
ให๎ทันสมัย สามารถรองรับการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและงานพัสดุครุภัณฑ๑ ให๎เป็นมาตรฐานและ
ทันตํอการให๎บริการ 
 
๔. แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

๑.  สนับสนุนให๎บุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจสามารถใช๎เทคโนโลยีในการจัดการงานธุรการ – การเงินที่ 
      ทันสมัย 

๒.  สํงเสริมการน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการวางแผนพัฒนาของฝุาย 
๓.  พัฒนางานบริการของฝุายให๎มีความพึงพอใจแกํผู๎ใช๎บริการ 
๔. พัฒนาสายสํงสัญญา 


