
๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

 ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๑.๑  มีน ้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

๖๗๑ ๗๒๐ ๙๓.๑๙ ๑ ๐.๙๓ 

๑.๒ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย ๖๗๖ ๗๒๐ ๙๓.๘๙ ๑.๕ ๑.๔๑ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน ๖๗๑ ๗๒๐ ๙๓.๑๙ ๑.๕ ๑.๔๐ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค 

อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
๖๘๓ ๗๒๐ ๙๔.๘๖ ๑ ๐.๙๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑   ๙๓.๗๘ ๕ ๔.๖๙ 
 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี  
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
- กิจกรรมตรวจชั่งน ้ำหนักวัดส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีกำรตรวจชั่งน ้ำหนักวัดส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ได้ท้ำกำรบันทึกลงในสมุดบันทึกสุขภำพของเด็กเป็นรำยบุคคล ภำคเรียนละ ๒ 
ครั งแล้วน้ำมำเทียบกับกรำฟในสมุดสุขภำพ ให้ควำมรู้ส้ำหรับเด็กท่ีมีน ้ำหนัก-ส่วนสูง ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน โดย
ขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองให้ช่วยดูแลเรื่องโภชนำกำร รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยและกำรปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรให้กับบุตรหลำนด้วย มีกำรจัดกิจกรรมให้เด็กได้ดื่มนม ออกก้ำลังกำยอย่ำง
สม่้ำเสมอ เพ่ือร่วมกันพัฒนำเด็กให้มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ตำมวัย 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ  มีกำรจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวยำมเช้ำร่วมกันหลังเคำรพธงชำติ ทั งอนุบำล ๑ – 
อนุบำล ๓ สัปดำห์ละ ๓ วัน จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในชั นเรียน จัดกิจกรรมกำรละเล่นต่ำงๆของไทยรวมทั ง
เด็กได้ออกก้ำลังกำยบริเวณที่ปลอดภัยในโรงเรียนเล่นเครื่องเล่นสนำมและมีกำรบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 

- กิจกรรมหนูน้อยอนำมัย มีกำรตรวจสุขภำพเด็กและบันทึกผลกำรตรวจสุขภำพเด็กเป็นประจ้ำ ได้ฝึกให้เด็ก
ปฏิบัติกิจวัตรประจ้ำวันได้ด้วยตนเอง เช่น กำรล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรและหลังเข้ำห้องน ้ำ กำรแปรงฟันหลัง
รับประทำนอำหำร กำรรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตัว และกำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ 

- กิจกรรมปลอดภัยห่ำงไกลโรค มีกำรอบรมและจัดบอร์ดให้ควำมรู้แก่เด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับภำวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุและภัยต่ำง ๆ  มีกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลกและบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 

 
 
 



วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑ 
โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมตำมวัย โดย

ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ มีกำรประเมินผลและจัดท้ำรำยงำน
ประจ้ำปี ได้ด้ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จัดกิจกรรมตรวจชั่งน ้ำหนัก วัดส่วนสูงตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณะสุข เด็กที่มีน ้ำหนักมำกกว่ำเกณฑ์ ได้ดูแลควบคุมอำหำรหวำนจัด มันจัด 
รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมและควบคุมน ้ำหนัก เช่น ให้เด็กได้ออกก้ำลังกำย เล่นเครื่องเล่นสนำม ส่วนเด็กที่มีน ้ำหนักต่้ำ
กว่ำเกณฑ์ ได้ดูแลให้เด็กได้รับประทำนอำหำรในปริมำณมำกขึ น และครบ ๕ หมู่ ซึ่งเด็กทุกคนได้ดื่มนมทุกวันอย่ำง
เพียงพอ ถ้ำพบว่ำเด็กมีส่วนสูงไม่เพ่ิมขึ นหรือส่วนสูงน้อยกว่ำเกณฑ์ ควรแนะน้ำผู้ปกครองให้ไปปรึกษำแพทย์            
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ ให้เด็กได้ออกก้ำลังกำยในบริเวณสนำมเด็กเล่นเช่น วิ่งกระโดด ปีนป่ำย รับ-โยน-เตะลูกบอล  
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะ กำรละเล่นพื นบ้ำนเช่น รีรีข้ำวสำร แม่งูเอ๋ย ฯลฯ กิจกรรมหนูน้อยอนำมัย คุณครูได้ให้
ควำมรู้กับเด็กถึงกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของตนเองและผลดีของกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ้ำวันได้ด้วยตนเอง โดยใช้นิทำน 
เพลง เล่นบทบำทสมมติ กำรสำธิต ซึ่งคุณครูได้คอยกระตุ้นและแนะน้ำวิธีกำรปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เด็กได้ปฏิบัติจนเป็น
ควำมเคยชินคุณครูได้ให้ก้ำลังใจและชื่นชมเมื่อเด็กประสบควำมส้ำเร็จ มีกำรตรวจสุขภำพของเด็ก  ฝึกปฏิบัติตำมสุข
บัญญัติ ๑๐ ประกำร และกิจกรรมปลอดภัยห่ำงไกลโรค  คุณครูได้ให้ควำมรู้กับเด็กเกี่ยวกับเรื่องโรค อุบัติเหตุ ภัยและ
สิ่งเสพติด หลีกเลี่ยงสถำนที่ที่เป็นอันตรำยโดยจัดสถำนกำรณ์จ้ำลองและให้เด็กได้ตอบค้ำถำมแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ มีกำรจัดบอร์ดให้ควำมรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรรับเด็กออกนอก
โรงเรียนได้มีมำตรกำรให้ผู้มำรับต้องแสดงบัตรรับเด็ก และเด็กมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

 

ผลการพัฒนา 
จำกกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และด้ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  พบว่ำมีกำรจัด

กิจกรรมที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของเด็กปฐมวัยช่วยให้เด็กมีน ้ำหนัก ส่วนสูง ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข เด็กมีร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรงตำมวัย สำมำรถเล่นและออก
ก้ำลังกำยได้เหมำะสมตำมสมรรถนะของเด็กปฐมวัย มีทักษะกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย สำมำรถเคลื่อนไหวร่ำงกำยได้
คล่องแคล่ว กำรประสำนสัมพันธ์กันของกล้ำมเนื อใหญ่ กล้ำมเนื อเล็ก และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำได้ดี เด็กมีสุข
นิสัยที่ดีในกำรดูแลสุขภำพของตน รู้จักล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร และหลังเข้ำห้ องน ้ำ แปรงฟันหลังรับประทำน
อำหำรและรู้จักเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย เด็กปฏิบัติตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย 
สำมำรถบอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมำได้ รวมทั งยังรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง
เสพติด มีผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๑ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๗๘ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ มีกำรดูแลเอำใจใส่
ด้ำนสุขภำพอนำมัยของเด็ก ตรวจสุขภำพและตรวจชั่งน ้ำหนักวัดส่วนสูงเด็กทุกคนอย่ำงสม่้ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั ง
ทำงด้ำนกำรจัดอำหำรกลำงวันให้ครบ ๕ หมู่ และดูแลเด็กในกำรดื่มนม กำรออกก้ำลัง 

 
 

 
 



มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๒.๑ ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๖๙๐ ๗๒๐ ๙๕.๘๓ ๑ ๐.๙๖ 
๒.๒ มีควำมม่ันใจและกล้ำแสดงออก ๖๗๔ ๗๒๐ ๙๓.๖๑ ๑ ๐.๙๔ 
๒.๓ ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย ๖๗๒ ๗๒๐ ๙๓.๓๓ ๑ ๐.๙๓ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และ

รักธรรมชำติ 
๖๗๒ ๗๒๐ ๙๓.๓๓ ๒ ๑.๘๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒   ๙๔.๐๓ ๕ ๔.๗๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ ได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี  
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 
- กิจกรรมหนูน้อยจิตแจ่มใส ได้จัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก

ทำงด้ำนอำรมณ์ และจิตใจ ให้เด็กได้ออกมำน้ำเสนอผลงำนของตนเอง เด็กได้แสดงออกถึงกำรยอมรับและชื่นชม
ควำมสำมำรถและผลงำนของตนเอง ครูได้จดบันทึกและสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ชิ นงำนและผลงำนของเด็ก 

- กิจกรรมหนูท้ำได้  ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีควำมม่ันใจในตนเอง กล้ำพูด กล้ำท้ำและกล้ำแสดงควำมคิดเห็น
ร่วมกับผู้อ่ืน เด็กได้เล่นบทบำทสมมติ สถำนกำรณ์จ้ำลอง ครูได้บันทึกพัฒนำกำรเด็ก 

- กิจกรรมอำรมณ์ดีมีสุข ได้จัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์ ตำมหน่วยหนูท้ำได้ เด็กได้มีพฤติกรรม
ควบคุมอำรมณ์ อดทน อดกลั น ได้เหมำะสมกับวัยและสถำนกำรณ์ ครูได้บันทึกหลังกำรสอน 

- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  เด็กได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหวและธรรมชำติ เด็กมี
ควำมสุขและสนุกในกำรท้ำงำนศิลปะ มีควำมสุขกับเสียงเพลง มีควำมสนใจธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ครูได้บันทึก
พฤติกรรมเด็ก ชิ นงำนและผลงำนของเด็ก 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ โดยครูผู้สอนได้ด้ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และได้ด้ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 
ส่งเสริมให้เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกที่เหมำะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ จัดกิจกรรมหนูน้อยจิต
แจ่มใสโดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกทำงอำรมณ์ จิตใจ และควำมรู้สึกที่เหมำะสมกับวัย มีควำมสุข ร่ำเริง แจ่มใส 
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เมื่อเด็กได้ท้ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ รู้จักยอมรับและชื่นชมควำมสำมำรถและผลงำนของตนเอง 
จัดกิจกรรมหนูท้ำได้ โดยปลูกฝังให้เด็กได้กล้ำแสดงออก กล้ำแสดงควำมคิดเห็นโดยให้เด็กได้ออกมำเล่ำประสบกำรณ์ 
เล่นบทบำทสมมติและท้ำกิจกรรมหน้ำห้องบ่อย ๆ  จัดกิจกรรมอำรมณ์ดีมีสุข ให้เด็กเรียนรู้จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนแบบกระบวนกำรกลุ่ม เพ่ือฝึกให้เด็กได้รู้จักกำรควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 
จัดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ให้เด็กได้เข้ำร่วมท้ำกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว เด็กได้รู้จักชื่นชมและ แสดง



ควำมสำมำรถด้ำนศิลปะ ดนตรี  กำรเคลื่อนไหว และได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกำรช่วยกันดูแล
รักษำพืชสมุนไพรที่แปลงเกษตรอนุบำล 

 
ผลการพัฒนา 

จำกกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และด้ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ได้จัด
กิจกรรมที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกทำงอำรมณ์ จิตใจ และควำมรู้สึกที่เหมำะสมกับวัย มีควำมสุข 
ร่ำเริง แจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกและควบคุมกำรแสดงออกของอำรมณ์อย่ำง
เหมำะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆตลอดจนชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่ อนไหวและรักธรรมชำติ มีผลกำร
ประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๒ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ 94.03  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ วำงแผนพัฒนำด้ำเนินกำรส่งเสริมให้เด็กมีควำมกล้ำแสดงออกและส่งเสริมกำรร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่องและสม่้ำเสมอและเปิดโอกำสให้เด็กได้ออกไปท้ำกิจกรรม
แข่งขันนอกสถำนที่เพ่ิมมำกขึ น เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมศักยภำพของเด็กแต่ละคน พำเด็กไปเรียนรู้
นอกห้องเรียนให้มำกขึ นและอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเด็กจะได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงอย่ำงหลำกหลำย ซึ่งจะช่วยส่งผลให้
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็กดียิ่งขึ น 
 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้ำสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอำจำรย์ 

๖๘๑ ๗๒๐ ๙๔.๕๘ ๒ ๑.๘๙ 

๓.๒ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๖๘๐ ๗๒๐ ๙๔.๔๔ ๑ ๐.๙๔ 
๓.๓ เล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๖๗๙ ๗๒๐ ๙๔.๓๑ ๑ ๐.๙๔ 
๓.๔ ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและ

ศำสนำที่ตนนับถือ 
๖๗๖ ๗๒๐ ๙๓.๘๙ ๑ ๐.๙๔ 

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

โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ ได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี  
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม 



- กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย  ได้ปลูกฝังระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ โดยครูได้อบรมเด็กหน้ำเสำธง ได้
สอดแทรกในกำรจัดประสบกำรณ์แต่ละวัน และจัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติตำมข้อตกลงร่วมกัน จัดเก็บของเล่นของใช้ 
รู้จักกำร รอคอย และเชื่อฟังค้ำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูได้บันทึกกำรสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 

- กิจกรรมเด็กดีมีควำมซื่อสัตย์ ได้จัดกิจกรรมตำมหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่องหนูน้อยคุณธรรม มีกำรอบรมนักเรียน
ตอนเช้ำหลังเคำรพธงชำติ เกี่ยวกับเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชมเด็กที่มีพฤติกรรมที่ดี มีกำรจดบันทึกพฤติกรรม
เด็กดีมีควำมซื่อสัตย์เก็บของได้ส่งคืน และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  

- กิจกรรมเล่นดีมีเหตุผล  ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นและท้ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น ปฏิบัติตำมข้อตกลงและเป็นผู้น้ำผู้ตำมท่ีดี ครูบันทึกกำรสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 

- กิจกรรมหนูน้อยมำรยำทงำม  ได้จัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หน่วย หนูน้อยคุณธรรม 
ให้เด็กได้มีมำรยำทในกำรฟัง กำรพูด กำรรับประทำนอำหำร และกำรแสดงควำมเคำรพผู้อ่ืนได้เหมำะสมกับวัยและ
สถำนกำรณ์ มีกำรจัดประกวดหนูน้อยไหว้สวย และเด็กได้เข้ำร่วมกิจกรรมในวันส้ำคัญต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมแห่เทียน
พรรษำ กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ ฯลฯ ครูบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ 

โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคม โดยได้ด้ำเนินงำนตำมโครงกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม จัดกิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ และเชื่อ
ฟังค้ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย์ ครูได้ชมเชยเด็กที่มีพฤติกรรมที่ดี และมีกำรประกำศควำมดีให้แก่เด็กดีมีระเบียบ
วินัยเพ่ือเป็นแบบอย่ำง จัดกิจกรรมเด็กดีมีควำมซื่อสัตย์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยเด็กบอกได้ว่ำสิ่งใด
เป็นของตน หรือของผู้อ่ืน ไม่พูดปด ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท้ำผิด และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อ่ืน ชวนให้เด็กเล่ำถึง
พฤติกรรมกำรกระท้ำที่สะท้อนถึงกำรท้ำควำมดี เช่น ช่วยผู้ใหญ่ถือของ ช่วยครูจัดโต๊ะ ให้อำหำรปลำ ฯลฯ ท้ำให้เด็ก
รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ดี มีน ้ำใจ จัดกิจกรรมเล่นดีมีเหตุผล โดยปลูกฝังให้เด็กรู้จักเล่นและท้ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงเหมำะสม เปิดโอกำสและสนับสนุนให้เด็กได้เล่นและท้ำกิจกรรมได้ตำมวัย และฝึกกำรเป็นผู้น้ำผู้
ตำม เช่น ผลัดเปลี่ยนกำรเป็นหัวหน้ำห้อง หัวหน้ำกลุ่ม หรือให้โอกำสเด็กออกมำพูดน้ำเสนอควำมคิดของตนต่อหน้ำ
ผู้อื่นอยู่เสมอ หรือเปิดโอกำสให้เด็กได้เสนอตัวเป็นอำสำสมัครในงำนที่ตนมีควำมถนัด และให้เด็กได้รับค้ำชมเชย เพ่ือให้
เด็กเกิดควำมเชื่อมั่นในตนเอง จัดกิจกรรมหนูน้อยมำรยำทงำม จัดกิจกรรมประกวดมำรยำทในแต่ละระดับชั น กำรเดิน
ผ่ำนผู้ใหญ่  กำรรับของจำกผู้ใหญ่  ปลูกฝังให้เด็กได้แสดงควำมเคำรพต่อผู้อ่ืนได้อย่ำงเหมำะสม และเด็กได้เข้ำร่วม
กิจกรรมในวันส้ำคัญทำงศำสนำ เช่น วันมำฆบูชำ วันเข้ำพรรษำ วันพ่อแห่งชำติ วันแม่แห่งชำติ วันถวำยพวงมำลำ
นักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลำซำล ฯลฯ 

 
ผลการพัฒนา 

จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และด้ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม ครูได้มีกำรจัดกิจกรรม
ที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคมของเด็กปฐมวัย เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้ำนสังคมได้อย่ำงเหมำะสม
กับวัย มีวินัย สำมำรถปฏิบัติตำมข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียนได้ รู้จักจัดเก็บของเล่นของใช้เข้ำที่ รู้จักกำรรอคอย
ตำมล้ำดับก่อนหลัง มีควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมได้ส้ำเร็จ เชื่อฟังค้ำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู เด็กมี
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่น้ำทรัพย์สินหรือสิ่งของของผู้อ่ืนมำเป็นของตนเอง ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท้ำควำมผิด มีน ้ำใจ 
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักกำรแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน เด็กเล่นและท้ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของ



ผู้อ่ืน ปฏิบัติตำมกฎกติกำข้อตกลงและปฏิบัติตนเป็นผู้น้ำผู้ตำมที่ดีได้ เด็กมีมำรยำทในกำรพูด กำรฟัง กำรรับประทำน
อำหำร ตลอดจนแสดงควำมเคำรพต่อผู้อื่นได้อย่ำงเหมำะสมและปฏิบัติตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือได้ มีผลกำรประเมิน
คุณภำพ มำตรฐำนที่  ๓  อัตรำเฉลี่ยร้อยละ  ๙๔.๓๑  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ วำงแผนที่จะด้ำเนินกำรพัฒนำส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ
และมีควำมซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพื นฐำนกำรด้ำเนินชีวิตในกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนให้มีควำมสุข ควรจัดกิจกรรมอย่ำงจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั งใจ 
และรักกำรเรียนรู้ 

๖๗๐ ๗๒๐ ๙๓.๐๖ ๑ ๐.๙๓ 

๔.๒ มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ ที่
เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

๖๗๒ ๗๒๐ ๙๙.๓๓ ๑ ๐.๙๓ 

๔.๓ มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย ๖๗๓ ๗๒๐ ๙๓.๔๗ ๑ ๐.๙๓ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์

และคณิตศำสตร์ 
๖๗๕ ๗๒๐ ๙๓.๗๕ ๑ ๐.๙๔ 

๔.๕ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ๖๗๓ ๗๒๐ ๙๓.๔๗ ๑ ๐.๙๓ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔   ๙๔.๖๒ ๕ ๔.๖๖ 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ 
 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำโดยได้ด้ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ จัดกิจกรรมโครงงำนเพ่ือกำรเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีควำมสนใจเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัว กล้ำซักถำมเพ่ือ
ค้นหำค้ำตอบด้วยตนเองอย่ำงตั งใจและรักกำรเรียนรู้ ให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรสนทนำ ทั งได้ฟังผู้อ่ืนและร่วมเสนอควำม
คิดเห็น คุณครูต้องรับฟังด้วยควำมสนใจ และร่วมสนทนำกับเด็ก จัดให้เด็กได้พูดคุยกันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย แล้วฝึกให้น้ำ
ข้อสรุปมำน้ำเสนอ จัดกิจกรรมยอดนักคิด โดยส่งเสริมให้เด็กมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพ่ือให้เด็กได้สร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ชวนให้เด็กบอกลักษณะ คุณสมบัติ ควำมเหมือน 
ควำมแตกต่ำง จ้ำแนกประเภท จัดหมวดหมู่และบอกควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้และเล่นเกม
กำรศึกษำที่ฝึกกำรคิดและกำรสังเกต จัดกิจกรรมหนูน้อยรักกำรอ่ำน ช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กรักกำรอ่ำน มีควำมสนใจ
ที่อยำกเรียนรู้โดยกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ที่ห้องสมุด และมุมหนังสือมีหนังสือ เช่น นิทำน หนังสืออ่ำนนอกเวลำ เปิด



โอกำสให้เด็กได้คุ้นเคยกับหนังสือและได้อ่ำนหนังสือตำมวัย เพ่ือพัฒนำทักษะทำงภำษำ ให้เด็กได้น้ำเสนอผลงำนด้วย
ภำษำที่เหมำะสมตำมวัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะสร้ำงควำมรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้ตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ ท้ำให้เด็กรู้จักกำรคิดแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และจัดกิจกรรมมือน้อยสร้ำงสรรค์ เด็กได้
ถ่ำยทอดควำมคิดตำมจินตนำกำรผ่ำนกำรเคลื่อนไหวและสร้ำงสรรค์ผลงำนที่แปลกใหม่ท้ำให้เด็กเกิดควำมภำคภูมิใจใน
ผลงำนของตนเอง ครูชื่นชมและให้ก้ำลังใจเด็กเมื่อเด็กปฏิบัติได้ 

 
ผลการพัฒนา 

จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และด้ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ได้มีกำรจัด
กิจกรรมที่หลำกหลำย อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของเด็กปฐมวัย เด็กมีควำมสนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่ำง ๆ รอบตัว รู้จักซักถำมอย่ำงตั งใจในสิ่งที่สนใจและอยำกเรียนรู้ มุ่งมั่นและแสวงหำควำมรู้ด้วยควำมสนใจจำกมุม
หนังสือ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เด็กมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำม
สำระที่ควรรู้ในหลักสูตร ได้แก่ ตัวเด็ก บุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชำติรอบตัว และสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวเด็ก ตำม
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ได้รับตำมบริบทของครอบครัวและชุมชน เด็กมีควำมเข้ำใจและใช้ภำษำสื่อสำรให้ผู้อ่ืนรับรู้
และเข้ำใจด้วยภำษำพูด ฟังเรื่องรำวท่ำทำง กำรอ่ำน กำรเขียน มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย เด็กมีทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ สำมำรถเรียนรู้โดยกำรสืบเสำะหำควำมรู้และกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ โดยกำรสังเกต สงสัย คำดคะเนค้ำตอบ ลงมือท้ำ บันทึกกำรเรียนรู้ น้ำเสนอข้อมูลเรียนรู้ได้เหมำะสมกับวัย 
เด็กมีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดตำมจินตนำกำรผ่ำนกำรเคลื่อนไหว และสร้ำงสรรค์
ผลงำนที่มีรำยละเอียด มีควำมแปลกใหม่และหลำกหลำยเหมำะสมกับวัย มีผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๔ 
อัตรำเฉลี่ยร้อยละ   ๙๔.๖๒   อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ มีกำรด้ำเนินกำรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง วำงแผนกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย มีกำร
ประเมินผลและน้ำผลกำรประเมินมำพัฒนำ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เด็กมีควำมสนใจใฝ่เรียนรู้สมวัย ส่งเสริม
ให้ครูได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ทั งในและนอกห้องเรียน 
รวมทั งพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์และทักษะกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑ ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และ
สำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

๓๙ ๔๐ ๙๗.๕๐ ๒ ๑.๙๕ 

๕.๒ ครูจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

๓๙ 

 
 

๔๐ ๙๗.๕๐ ๒ ๑.๙๕ 

๕.๓ ครูบริหำรจัดกำรชั นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิง
บวก 

๓๖ ๔๐ ๙๐.๐๐ ๒ ๑.๘๐ 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม 
สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก 

๓๘ ๔๐ ๙๕.๐๐ ๒ ๑.๙๐ 

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมิน
พัฒนำกำรของเด็กอย่ำงหลำกหลำย และ
สรุปรำยงำนผลพัฒนำกำรของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

๓๙ ๔๐ ๙๗.๕๐ ๒ ๑.๙๕ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในกำรปรับกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

๓๘ ๔๐ ๙๕.๐๐ ๒ ๑.๙๐ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ 

๓๘ ๔๐ ๙๕.๐๐ ๒ ๑.๙๐ 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๓๖ ๔๐ ๙๐.๐๐ ๒ ๑.๘๐ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำน

กำรศึกษำปฐมวัย 
๓๘ ๔๐ ๙๕.๐๐ ๒ ๑.๙๐ 

๕.๑๐ ครูจัดท้ำสำรนิทัศน์และน้ำมำไตร่ตรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก 

๓๗ ๔๐ ๙๒.๕๐ ๒ ๑.๘๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕   ๙๔.๕๐ ๒๐ ๑๘.๙๐ 
 



ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี  

  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ จัดกิจกรรมที่พัฒนำเด็กให้มีคุณภำพบรรลุตำมเป้ำหมำยของ
หลักสูตรมีกำรจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยมีกำรประเมินพัฒนำกำรที่
หลำกหลำยครูเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็กมีกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้พร้อมทั งจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื อต่อกำรเรียนรู้เพ่ือให้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก  

- กิจกรรมกำรวิเครำะห์สภำพผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ -จิตใจ 
สังคมและสติปัญญำโดยท้ำกำรประเมินวิเครำะห์สภำพผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียนระดับชั นอนุบำล๑ 
อนุบำล ๒และอนุบำล ๓ อย่ำงต่อเนื่องและน้ำผลมำมำพัฒนำปรับปรุงเด็กให้มีประสิทธิภำพเต็มตำมศักยภำพโดยได้รับ
ควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรช่วยกันส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กให้มีควำมเหมำะสมกับวัยมำกยิ่งขึ น 
    - กิจกรรมกำรจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์  คุณครูทุกคนในระดับชั นอนุบำล ๑ อนุบำล๒ อนุบำล ๓ได้
ร่วมกันจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ในระดับชั นของตนเองให้มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญำโดยครอบคลุมพัฒนำกำรทั ง๔ด้ำนอย่ำงสมดุล
ทุกด้ำน มีกำรเลือกใช้เทคนิคกำรจัดประสบกำรณ์ สื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยทั งภำยในและภำยนอกโรงเรียน มีกำร
วัดประเมินพัฒนำกำรเด็กเพ่ือให้เด็กได้พัฒนำเต็มศักยภำพ มีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยสอดคล้องกับ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
  - กิจกรรมเด็กดีศรีลำซำล  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมำะสมให้กับเด็กโดยเน้นสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับเด็กเช่นกำรสร้ำงข้อตกลงในห้องเรียน กำรฝึกควำมกล้ำแสดงออกในกำรท้ำกิจกรรมหน้ำชั น
เรียนทั งภำยในและภำยนอกห้องเรียนมีกำรให้รำงวัลชมเชยเมื่อเด็กท้ำควำมดีนอกจำกนี ยังได้จัดกิจกรรมโดยฝึกให้พ่ี
อนุบำล ๓ มำช่วยเหลือน้องอนุบำล ๑ อนุบำล ๒ ในกำรช่วยเรียงจำน ช้อนร่วมกับพ่ีๆนักกำรประจ้ำตึกอนุบำล ในกำร
ช่วยเก็บขยะ ดูแลน้องในกำรเข้ำห้องน ้ำร่วมกับคุณครู เพ่ือเป็นกำรส่งเริมให้เด็กมีวินัยในตนเองที่เหมำะสมกับวัย 
    - กิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสร้ำงสรรค์ ครูมีกำรเลือกใช้สื่อที่หลำกหลำยและเลือกใช้สื่อที่มีคุณภำพเหมำะสมกับวัย
มีควำมสอดคล้องกับกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำกำรของเด็กทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ -จิตใจ สังคมและ
สติปัญญำครูท้ำกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับชั นตำมหน่วยสำระกำรเรียนรู้ผลิตสื่อที่มีควำมปลอดภัยและมี
จ้ำนวนเพียงพอกับเด็ก 
    - กิจกรรมประเมินพัฒนำกำร ๔ ด้ำน ครูใช้เครื่องมือวัดที่หลำกหลำยในกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กทำงด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ-์จิตใจ สังคม สติปัญญำตำมระดับอำยุในแต่ละระดับชั นสรุปผลพัฒนำกำรของเด็กจำกกำรไตร่ตรองสำร
นิทัศน์และร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรแก้ไขส่งเสริมพัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ำให้กับเด็กในทุกภำคเรียนผู้ปกครองให้ควำม
ร่วมมือในกำรช่วยกันพัฒนำเด็กให้มีพัฒนำกำรที่ดีเหมำะสมกับวัย 
    - กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้สู่กำรวิจัย ครูท้ำวิจัยเด็กที่มีปัญหำภำยในชั นเรียนชองตนเองเพ่ือแก้ไขพัฒนำเด็ก
โดยท้ำกำรวิจัยอย่ำงน้อยปีละ๑เรื่องในทุกระดับชั นเพ่ือช่วยเหลือเด็กให้เด็กมีพัฒนำกำรที่ดีและน้ำมำปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์ให้มีควำมเหมำะสมกับวัยมำกยิ่งขึ น 

- กิจกรรมห้องเรียนน่ำอยู่ น่ำรู้ น่ำเรียน  ครูในแต่ละระดับชั นจัดสภำพห้องเรียนทั งภำยในและภำยนอก
ห้องเรียนให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้มำกที่สุดและมีสภำพอบอุ่นคล้ำยบ้ำน จัดมุมต่ำงๆมุมเสริมประสบกำรณ์ที่ส่งเสริม
พัฒนำกำรของเด็กทั ง ๔ ด้ำนมีพื นที่เหมำะสมในกำรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่ำงสะดวกและมีกำรพัฒนำ
ปรับปรุงต่อเนื่อง 



    - กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้ำนและโรงเรียน จัดท้ำเอกสำรจำกใจครูสู่ลูกน้อยโดยครูทุกระดับชั นเขียนพฤติกรรมเด็ก
เป็นรำยบุคคลให้ผู้ปกครองรับทรำบพฤติกรรมของเด็กเวลำอยู่ที่โรงเรียนรวมทั งคุณครูก็ได้รับข้อมูลตอบกลับจำก
ผู้ปกครองและยังได้ร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรช่วยกันพัฒนำเด็กให้มีพัฒนำกำรที่ดีเหมำะสมกับวัย 
    - กิจกรรมนิเทศกำรสอน ครูได้รับกำรนิเทศจำกหัวหน้ำสำย หัวหน้ำระดับชั นอย่ำงต่อเนื่องทุกภำคเรียนและน้ำ
ผลกำรนิเทศมำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ นรวมทั งจัดครูเข้ำสอนตำมระดับชั นตรงกับควำมรู้
ควำมสำมำรถของแต่ละคนในกำรจัดประสบกำรณ์โดยเชื่อมโยงจำกหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยสู่กระบวนกำรจัด
กิจกรรมประสบกำรณ ์
    - กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงำน มีร่องรอยกำรพัฒนำและกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยจำกกำรจัดท้ำสำรนิทัศน์อย่ำง
เป็นระบบมีกำรน้ำเสนอข้อมูลโดยกำรไตร่ตรองที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยมีกำรจัดแสดงข้อมู ล
หลำกหลำยประเภทเช่น มีกำรบันทึกพฤติกรรมเด็ก กำรวิเครำะห์ผลงำนเด็กเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่มและน้ำผลมำ
พัฒนำเด็กอย่ำงต่อเนื่อง 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ 
 จัดโครงกำรกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำครูในกำรทุ่มเทกำรสอนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือพัฒนำเด็กให้มี
คุณภำพบรรลุตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร มีกำรจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์เชื่อมโยงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำร
จัดท้ำหน่วยกำรเรียนรู้ กำรจัดประสบกำรณ์ กิจกรรมประจ้ำวันรวมทั งมีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กที่หลำกหลำย
ตำมสภำพจริงของเด็กแต่ละคนท้ำกำรวิเครำะห์สภำพผู้เรียนทั งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม ให้สอดคล้องกับพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ-์จิตใจ สังคมและสติปัญญำเลือกใช้วิธีกำรจัดประสบกำรณ์เทคนิคกำรจัดประสบกำรณ์มีสื่อ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เด็กได้พัฒนำเต็มศักยภำพโดยค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลร่วมส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรม
ที่เหมำะสมให้รำงวัลเด็กแสดงควำมชื่นชมต่อพฤติกรรมที่เด็กท้ำได้จัดกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกำรมีวินัยในตนเองเช่นกำรท้ำตำมข้อตกลงของห้องเรียน กำรเก็บจำนชำมและของเล่นของใช้ของตนเองเข้ำ
ที่ได้อย่ำงเรียบร้อย ใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กตำมสภำพจริงวิเครำะห์สภำพผู้เรียนก่อนเรียน
ระหว่ำงเรียนและหลังเรียนเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม นอกจำกนี ยังสนับสนุนให้ครูได้รับกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เข้ำ
รับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรศึกษำปฐมวัยให้ทันต่อยุคเหตุกำรณ์ทันสมัยอยู่เสมอและได้น้ำควำมรู้มำพัฒนำ แก้ไข
พัฒนำกำรของเด็กทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
ผลการพัฒนา 

จำกกำรจัดโตรงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำยให้กับเด็ก เด็กมีผลพัฒนำกำรทั ง ๔ ด้ำนที่เหมำะสมกับวัย 
ครูได้ปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนกำรสอนและกำรดูแลเด็กอย่ำงเต็มที่และเต็มควำมสำมำรถในกำรจัดท้ำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยเลือกใช้เทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยเพ่ือพัฒนำเด็กให้มี
ควำมพร้อมในแต่ละด้ำน จัดสภำพห้องเรียนที่กระตุ้นให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองจำกกำรจัดมุมประสบกำรณ์
ตำมหน่วยกำรเรียนรู้รวมทั งจัดกิจกรรมให้เด็กมีระเบียบวินัยในทุกเรื่องในกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงในห้องเรียนอย่ำง
ง่ำยๆก่อนครูท้ำกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับเด็กและตรงกับหน่วยกำรเรียนรู้และท้ำกำรประเมิน
พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมสภำพจริงมีกำรวิเครำะห์สภำพผู้เรียนก่อนเรียน 
ระหว่ำงเรียนละหลังเรียนอย่ำงต่อเนื่องเมื่อพบปัญหำได้ท้ำกำรแก้ปัญหำร่วมกับผู้ ปกครองและครูเองได้ท้ำกำรวิจัย
พฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหำในห้องเรียนของตนเองอย่ำงน้อยปีละ ๑ เรื่องในกำรช่วยแก้ปัญหำให้เด็กมีพัฒนำกำรที่
เหมำะสมกับวัยรวมทั งจัดท้ำสำรนิทัศน์เป็นรำยบุคคลเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก มีผลกำรประเมินคุณภำพ
มำตรฐำนที่ ๕ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ  ๙๔.๕๐  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 



แนวทางในการพัฒนา 
 ส่งเสริมพัฒนำครูทุกระดับชั นให้ได้รับควำมรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้ลึกซึ ง
มำกขึ นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขพัฒนำเด็กให้มีควำมเหมำะสมมำกขึ น จัดกิจกรรมบูรณำกำร แนวทำงกำรใช้หลักสู
ตำปฐมวัยก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในกำรจัดกิจกรรมในชั นเรียน และจัดท้ำสื่อกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพ่ิมมำกขึ นมีเทคนิคกำรสอนแปลกๆใหม่ๆมำส่งเสริมพัฒนำกำรให้กับเด็กอยู่ตลอดเวลำรวมทั งมีกำรวิเครำะห์ผลงำน
เด็กเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่มน้ำมำไตร่ตรองเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็กและมีกำรปรับปรุงพัฒนำให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๖.๑ ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 
๖.๒ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำร

พัฒนำเด็กปฐมวัย 
๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๖.๓ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลกำร
ประเมินผลหรือกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั งด้ำนวิชำกำรและกำร
จัดกำร 

๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๖.๔ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๖.๕ ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ 

๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๖.๖ ผู้บริหำรให้ค้ำแนะน้ำ ค้ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 

๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

๕.๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖  ๒๐ ๒๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี  

๑.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น้ำ 
 กิจกรรมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

- มีกำรจัดท้ำบอร์ดท้ำเนียบครู 
- ใบรำยชื่อครูระดับก่อนประถมศึกษำ 
- จัดครูเวรยืนตำมจุดต่ำง ๆ 
- มีแบบบันทึกเวรตำมจุดต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบ 
- ให้ครูจัดท้ำสื่อกำรเรียน - กำรสอน 
- จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อกำรสอน 



๒.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น้ำ 
 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลบริหำรงำนของผู้บริหำร 

- มีกำรจัดประชุมหน้ำสำย หัวหน้ำฝ่ำยทุกวันอังคำร 
- มีกำรจัดประชุมหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกวันพฤหัสบดี 
- จัดให้มีกำรประชุมครูในระดับก่อนประถมศึกษำ เดือนละ ๑ ครั ง 
- มีเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุมประจ้ำเดือน 
- มีเอกสำรชี แจงเกี่ยวกับมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย 
- มีเอกสำรชี แจงเกี่ยวกับมำตรกำรควบคุมป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคมือ เท้ำ ปำก 
- มีเอกสำรชี แจงเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก 

๓.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น้ำ 
 กิจกรรมประเมินผลกำรบริหำรกำรศึกษำปฐมวัย 

- มีกำรจัดท้ำใบข่ำวสำรจำกใจครูสู่ลูกน้อยให้กับผู้ปกครองสัปดำห์ละ ๑  ครั ง 
- มีกำรจัดประชุมสี่ฝ่ำย ผู้บริหำร ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน 
- แบบประเมินควำมคิดเห็นกำรจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจกิจกรรมประเมินผลกำรบริหำรกำรศึกษำ 

๔.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น้ำ 
 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

- จัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครอง 
- จัดให้มีกำรจัดกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนเข้ำพรรษำ 
- จัดให้มีกิจกรรมงำนวันแม่, งำนลอยกระทง 
- จัดให้มีกิจกรรมตักบำตรวันเด็ก, งำนลำซำลเลี่ยนแฟร์ 

๕.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น้ำ 
 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

- ส่งเสริมครูและบุคลำกรให้เข้ำรับกำรอบรมทั งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำดังนี  
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อกำรจัดท้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรเรียนกำรสอนในทศวรรษที่๒๑ 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่องโครงกำรแก้ปัญหำเด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้และสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง Executive Functions กับควำมพร้อมทำงกำรเรียนในเด็กปฐมวัย 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริม Executive Functions ในเด็กปฐมวัย 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง กำรสอนเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับอำเซียน 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง กำรสร้ำงวินัยในตนเองส้ำหรับปฐมวัย 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง กำรเล่นเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดในเด็กปฐมวัย 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง โครงงำนวิทยำศำสตร์เชิงบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิดของเด็กปฐมวัย 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่องลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ และกำรปรับหลักสูตรระดับประถมศึกษำ  
- มีกำรจัดท้ำแบบบันทึกกำรอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 



๖.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น้ำ 
 กิจกรรมนิเทศกำรสอนและให้ค้ำปรึกษำทำงวิชำกำร 

- จัดให้มีกำรสวดตอนเช้ำของครูก่อนท้ำกำรสอนทุกวัน โดยจัดให้ครูประจ้ำชั นคนที่ ๑ เข้ำสวดภำวนำ
ในตอนเช้ำของ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  ครูประจ้ำชั นคนที่ ๒ เข้ำสวดภำวนำในตอนเช้ำของวัน
อังคำร และวันพฤหัสบดี 

- มีกำรอบรมแนะน้ำเกี่ยวกับเรื่องกำรดูแลเด็ก กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
- มีกำรอบรมนักเรียนตอนเช้ำหลังเคำรพธงชำติ 
- ให้นักเรียนท้ำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเพื่อพัฒนำทักษะทำงด้ำนร่ำงกำย 
- แบบบันทึกกำรประชุมครู และนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษำ 
- ให้ค้ำแนะน้ำเกี่ยวกับกำรดูแลเด็ก กำรใช้เทคนิคกำรสอนใหม่มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับนักเรียน 
  ภำยในห้อง 

๗.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น้ำ 
 กิจกรรมส้ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

- มีกำรส้ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนต่อกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้       
  ส้ำหรับเด็กปฐมวัย 
- มีกำรส้ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนต่อกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของ   
  สถำนศึกษำ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ 
 ได้จัดท้ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น้ำโดยมีกิจกรรมรองรับทั งหมด ๗ กิจกรรมดังนี  

๑. กิจกรรมพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
๒. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลบริหำรงำนของผู้บริหำร  
๓. กิจกรรมประเมินผลกำรบริหำรกำรศึกษำปฐมวัย 
๔. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
๕. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
๖. กิจกรรรมนิเทศกำรสอนและให้ค้ำปรึกษำทำงวิชำกำร 
๗. กิจกรรมส้ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน   

มีกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และจัดเก็บข้อมูลกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำร เพ่ือน้ำข้อมูลจำกผลกำรประเมินผลหรือกำรวิจัยเป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
และส่งเสริมพัฒนำให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองโดยเข้ำรับกำรอบรมทั งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
ผู้บริหำรให้ควำมส้ำคัญในกำรเพ่ิมศักยภำพกำรสอนให้ครูมีกำรแนะน้ำเทคนิควิธีกำรสอน ปรับปรุงวิธีกำรสอนให้
เหมำะสมกับผู้เรียน เปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมร่วมกับสถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำมีคุณภำพมำกยิ่งขึ น 
ผลการพัฒนา 

จำกกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมและพัฒนำกิจกรรมของโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั งในเรื่องกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำและ กำรพัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกร ส่งเสริ มให้บุคลำกรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และมีส่วนร่วมในกำรด้ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพ



กำรศึกษำ ส่งผลให้กำรท้ำงำนเป็นระบบ กำรด้ำเนินงำนแต่ละกิจกรรมได้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ตลอดจนผู้ปกครอง 
ชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม ท้ำให้กำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลเป็นที่พอใจของทุกฝ่ำย  มีผล
กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่  ๖  อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ควรมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ้ำ และ จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรโดยจัดกิจ
เนื อหำให้ตรงกับควำมต้องกำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรสอนให้กับบุคลำกร 
 
มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๗.๑ มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและน้ำสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๕.๐๐ ๔ ๔.๐๐ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจ
หลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

๔.๐๐ ๔ ๓.๒๐ 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

๕.๐๐ ๔ ๔.๐๐ 

๗.๔ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่น 

๔.๐๐ ๔ ๓.๒๐ 

๗.๕ จัดสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกเพ่ือพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน ๕.๐๐ ๔ ๔.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗  ๒๐ ๑๘.๔๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 

โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี  
 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร จัดท้ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพและมีควำมถูกต้อง

ตำมหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือพัฒนำเด็กให้มีพัฒนำกำรทุกด้ำนสูงสุดตำมศักยภำพ เหมำะสมกับวัย 
ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ธรรมชำติและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น สนองกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม และเศรษฐกิจ โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำเด็กให้มีควำมสุขในกำรเรียนรู้ เกิดทักษะที่จ้ำเป็นต่อกำรด้ำรงชีวิต  

- กิจกรรมกำรวิเครำะห์หลักสูตร จัดกิจกรรมกำรประเมินวิเครำะห์หลักสูตรโดยให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเรียนกำรสอนท้ำกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสิ นปีกำรศึกษำเพ่ือน้ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์
หลักสูตรในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและ



ท้องถิ่นเพ่ิมมำกขึ นในแต่ละปีกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำเด็กให้เกิดควำมสุขในกำรเรียน เกิดทักษะที่จ้ำเป็นต่อกำรด้ำรงชีวิต 
รวมทั งกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ให้แก่เด็ก 
  - กิจกรรมวันปฐมนิเทศ จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับแนวนโยบำยต่ำงๆของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนลำซำลในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกฎข้อระเบียบของทุกระดับชั นให้ผู้ปกครอง
รับทรำบและปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้องพร้อมทั งให้ผู้ปกครองได้พูดคุยกับครูประจ้ำชั นในกำรสอบถำมพฤติกรรมที่เด็ก
อยู่ในโรงเรียนและเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันในกำรช่วยกันพัฒนำเด็กให้มีประสิทธิภำพมำกขึ น 
    - กิจกรรมประเมินปรับปรุงแผนกำรจัดประสบกำรณ์ จัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดกิจกรรมประจ้ำวัน กำรจัดท้ำหน่วยกำรเรียนรู้ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้
เด็กเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองจำกหน่ำยกำรเรียนรู้ที่ครูจัดขึ นเมื่อสิ นสุดแต่ละหน่วยมีแบบประเมินให้ผู้ปกครองได้รับ
ทรำบเกี่ยวกับรำยละเอียดในกำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้นั นๆและให้ผู้ปกครองได้เขียนแสดงควำมคิดเห็นตอบกลับมำเพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขพัฒนำกำรจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นมำกยิ่งขึ น 
    - กิจกรรมห้องเรียนสนุก  จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับ
ชั นในกำรมำให้ควำมรู้กับเด็กในกำร เล่ำนิทำน กำรท้ำงำนประดิษฐ์ต่ำงๆ โดยได้รับควำมควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองใน
กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนกับคุณครูในทุกห้องเรียนและเด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจำกผู้ปกครองอีกด้วย 

- กิจกรรมจัดสภำพแวดล้อมเพ่ือกำรเรียนรู้  มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทั งภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่อ้ำนวย
ควำมสะดวกให้กับเด็กในกำรพัฒนำเด็กด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญำ มีกำรจัดอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้
อย่ำงเพียงพอกับเด็ก มีขนำดเหมำะสมกับเด็ก สะอำดและปลอดภัยกับเด็กอยู่เสมอ มีมุมหนังสือและมีจ้ำนวนหนังสือ
พอเพียงกับจ้ำนวนเด็ก มีเครื่องเล่นสนำมที่เหมำะสม ปลอดภัยส้ำหรับเด็ก มีห้องพยำบำลที่สะอำด เหมำะสมในกำรให้
ควำมช่วยเหลือเด็ก มีกำรเผยแพร่ควำมรู่ข่ำวสำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยต่ำงๆให้ผู้ปกครองรับทรำบเพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
เด็กให้มีพัฒนำกำรทุกด้ำนสูงสุดตำมศักยภำพ 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ 
 ได้จัดท้ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพและมีแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยเพ่ือพัฒนำให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ที่เหมำะสมกับวัย 
ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล มีกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย มีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั งมี
กำรจัดสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกเพ่ือพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน มีกำรปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมให้ดีขึ นอย่ำงต่อเนื่อง และ
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้รับกำรยอมรับ ท้ำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดควำมตระหนักรู้ และควำมเข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงชัดเจน 
 
ผลการพัฒนา 

จำกกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยให้กับเด็กแล้วเด็กมีผลพัฒนำกำรที่ดีขึ นได้รับกำรพัฒนำอย่ำงหลำกหลำย
เหมำะสมกับวัย ควำมสำมมำรถ ควำมแตกต่ำงของบุคคล ธรรมชำติกำรเรียนรู้ของเด็ก ส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กอย่ำงเหมำะสม มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรในแต่ละปีกำรศึกษำเพ่ือปรับปรุงพัฒนำกำรจัดท้ำ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น มีกำรประเมินปรับปรุงแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์โดยได้รับควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยเพ่ือ



น้ำมำปรับปรุงกิจกรรมในกำรเรียนกำรสอนนอกจำกนี ยังได้เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือให้เด็กเกิดทักษะที่จ้ำเป็นในกำรเรียนรู้ ครูจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทั งภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่
ก่อให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้อยู่เสมอ เครื่องเล่น ของเล่น สะอำด ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลำเมื่อมีกำรช้ำรุดได้ท้ำซ่อมแซม
อย่ำงสม่้ำเสมอ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกไว้ในหน่วยกำรเรียนรู้ทุกหน่วยและในทุกกิจกรรมที่เด็กเรียนรู้
อีกด้วย มีผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๗  อัตรำเฉลี่ยร้อยละ  ๙๒.๐๐  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูทุกระดับชั นได้ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้อยู่เสมอในกำรเรียนรู้กำรจัดกำรศึกษำใหม่ๆ
ให้ก้ำวทันต่อกำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้รับควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องทั งในและนอกสถำนศึกษำนอกจำกนี ยังได้
ส่งเด็กออกไปเรียนรู้จำกภำยนอกโรงเรียนเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่ำงๆนอกห้องเรียน น้ำหลักกำรใหม่มำปรับใช้กับ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีกำรสอนที่ทันสมัยก้ำวไกลสู่ประชำคมอำเซียนฝึกเด็กให้รู้จัก
คิดวิเครำะห์มำกยิ่งขึ น รู้จักคิดแก้ปัญหำด้วยตัวเองเพ่ิมมำกขึ นเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนเหมำะสมกับวัย
มำกขึ น 
 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๘.๑  ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยัของสถำนศึกษำ ๔.๐๐ ๑ ๑.๐๐ 
๘.๒  จัดท้ำและด้ำเนนิกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

๔.๐๐ ๑ ๐.๘๐ 

๘.๓  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำร 

๔.๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๘.๔  ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรด้ำเนินงำนคุณภำพภำยใน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๐.๕ ๐.๕๐ 

๘.๕  น้ำผลกำรประเมินคุณภำพทั งภำยในและภำยนอกไปใชว้ำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๔.๐๐ ๐.๕ ๐.๔๐ 

๘.๖  จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ๔.๐๐ ๑ ๐.๘๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘  ๕ ๔.๕๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 

โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี  
  โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับก่อนประถมศึกษำ ประกอบด้วย กิจกรรม
จัดท้ำมำตรฐำนและแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  กิจกรรมเผยแพร่เอกสำรควำมรู้สนับสนุน  กิจกรรมติดตำม



และประเมินผลกำรด้ำเนินงำน  กิจกรรมกำรจัดท้ำรำยงำน SAR  โดยมีหลักฐำนชัดเจน  ได้แก่  ปรัชญำ  ปณิธำน พันธ
กิจ  วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั งสถำนศึกษำ, หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ค้ำสั่ง
มอบหมำยงำน มีกำรติดตำมตรวจสอบที่ชัดเจนเป็นระบบ โดยจัดท้ำแบบติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนเป็นแบบตรวจสอบ
รำยกำรปฏิบัติของกรรมกำรบริหำรงำนฝ่ำยแต่ละฝ่ำย ประกอบด้วย ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน และฝ่ำยกำร
บริกำรแนะแนว เพ่ือติดตำมผลกำรด้ำเนินงำน  และน้ำผลกำรด้ำเนินของกรรมกำรบริหำรงำนฝ่ำยมำจัดท้ำเป็น
สำรสนเทศเพ่ือน้ำเสนอหัวหน้ำสำย และผู้เกี่ยวข้อง แล้วจึงน้ำผลกำรด้ำเนินงำนในภำพรวมมำจัดท้ำเป็นรำยงำน
ประจ้ำปี   ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ โครงสร้ำงหรือระบบกำรบริหำรงำน  รำยงำนประจ้ำปีทั งภำยในและ
ภำยนอก และสรุปรำยงำนประจ้ำปี ประเมินภำยในของปฐมวัย และในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ นี   ระดับก่อนประถมศึกษำ
ได้ส่งบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนมำตรกำรศึกษำปฐมวัย เข้ำรับกำรอบรมในหัวข้อกำรน้ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ สู่กำรปฏิบัติ อำจเป็นผลต่อเนื่องให้มีกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖ ในข้อที่ ๑๐ และ ๑๒ ในเรื่องของควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำได้เหมำะสมตำมวัย 
และเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้  
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ 
 

 โรงเรียนมีกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก้ำหนดในกฎกระทรวง โดยจัดท้ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ระดับก่อนประถมศึกษำเพ่ือใช้เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยของระดับก่อนประถมศึกษำ เริ่มต้นจำก
กำรศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖ เพ่ือน้ำมำ
ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ ตลอดจนติดตำมข่ำวสำรข้อมูลจำกต้นสังกัด ในเรื่องของมำตรฐำน
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย รูปแบบกำรจัดท้ำรำยงำนประจ้ำปี และข้อมูลต่ำง ๆ ที่ต้นสังกัดได้ก้ำหนด หรือสั่งกำรให้
สถำนศึกษำได้จัดท้ำ ซึ่งกำรจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของระดับก่อนประถมศึกษำ ยึดตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
เริ่มตั งแต่กำรก้ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท้ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและ แผนปฏิบัติกำร
ประจ้ำปี  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี  ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  
ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีเสนอคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสำธำรณชน  และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในในปีกำรศึกษำต่อไป 
 

ผลการพัฒนา 
จำกกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน  เพื่อให้สถำนศึกษำ มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่มี

ประสิทธิภำพ  มีผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๘ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๐๐ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  นั น อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  และในส่วนของ
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั นมีกำรเปลี่ยนแปลง  ย่อมมีผลต่อมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำด้วย
เช่นกัน  จึงจ้ำเป็นที่ต้องศึกษำและวิเครำะห์ให้เกิดกำรพัฒนำ หรือปรับปรุงให้สถำนศึกษำมีคุณภำพมำกยิ่งขึ น  จึงมี
ควำมจ้ำเป็นอย่ำงมำกที่ผู้ประเมินภำยในต้องมีควำมรู้และเข้ำใจในหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ตลอดจนมำตรฐำนกำร



จัดกำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงจริงจัง   และพัฒนำบุคลำกรทุกคนให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือจะได้ร่วมกันพัฒนำกำรท้ำงำนอย่ำงเป็นระบบ
ต่อไป 
 
ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกร
ในสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๒.๕ ๒.๓๒ 

๙.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๒.๕ ๒.๓๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙  ๕ ๔.๖๔ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรมดังนี  
 ๑. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกรผ่ำนสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยให้เด็กได้เรียนรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ทั งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก และมีจ้ำนวนเพียงพอกับ
ควำมต้องกำรของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงจนสำมำรถสร้ำง
องค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กให้ครบทุกด้ำน โดยมีกิจกรรมรองรับดังนี  
 - กิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพ่ิมพูนปัญญำ ได้จัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยทั งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำได้แก่ สวนไดโนเสำร์ สวนเมำคลี สวนสัตว์ลำซำล แปลงเกษตร 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และแหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ที่ศูนย์ 
ไบเทคบำงนำ เพื่อให้เด็กมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ผ่ำนกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยจนสำมำรถสร้ำง
องค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้อื่นได้ โดยมีผลกำรประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๘๐ 
 
 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกำรท้ำกิจกรรมที่
หลำกหลำย เช่น Easy English Phonics Workshop กำรวำดภำพจำกรูปทรงเรขำคณิต กำรปั้นดินน ้ำมันสร้ำงสมำธิ 
กำรพับกระดำษสร้ำงสรรค์ งำนประดิษฐ์ดอกไม้จำกผ้ำใยบัวฯลฯ เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำ และสำมำรถน้ำ
ควำมรู้มำปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน โดยมีผลกำรประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ 
 - กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ได้เปิดโอกำสให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้กับ
เด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักดูแลตนเอง รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ และรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  โดยมี



องค์กรที่เข้ำมำจัดกิจกรรม ดังนี   บริษัทแก๊กอินเตอร์เนชั่นแนล  บริษัทเอนฟำโกรเอพลัส  บริษัทโอวัลติน โรงพยำบำล
ศิครินทร์ บริษัทเซ็นแอนด์ดรู และโรงพยำบำลรำษฎร์บูรณะ โดยมีผลกำรประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙ 
 สถำนศึกษำได้สร้ำงบรรยำกำศให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้โดยกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย และเปิด
โอกำสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทั งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ มีกำรจดบันทึกกำรเข้ำใช้แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 
เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง จนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง และเปิดโอกำสให้บุคลกรทำง
กำรศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกำรท้ำกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือสำมำรถน้ำควำมรู้มำปรับใช้ในกำรเรียนกำร
สอน และพัฒนำเด็กให้ครบทุกด้ำนทั งด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ 
  
ผลการพัฒนา 
 จำกกำรจัดท้ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกรผ่ำนสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ผลปรำกฏว่ำเด็กได้รับ
กำรพัฒนำทั งด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ-์จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำผ่ำนกำรท้ำกิจกรรมที่หลำกหลำย กำรลงมือ
ปฏิบัติจริง จนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเองและสำมำรถน้ำควำมรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสำมำรถน้ำควำมรู้มำปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำได้เปิด
โอกำสให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ท้ำให้เด็กได้รับกำรพัฒนำครบทุกด้ำน โดยมีผลกำร
ประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๙ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๘๐  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 
ด้านที่  ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
                    ปฐมวัย 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๑๐.๑  จัดโครงกำร  กิจกรรมพัฒนำเด็กให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๑๐.๒ ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ๕.๐๐ ๒ ๒.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐  ๕ ๕.๐๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี  
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ 

 กิจกรรมค่ำยเสริมทักษะทำงวิชำกำร ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรให้เหมำะสมกับวัยและ
บรรลุตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ครู  ผู้ปกครอง และชุมชน 



 กิจกรรมค่ำยหนูน้อยคุณธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และบรรลุผลตำม
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและจุดเน้นของโรงเรียนอย่ำงเหมำะสมกับวัย เป็นที่ยอมรับของชุมชน
และท้องถิ่นตำมหลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบพหุปัญญำ 

 กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนอย่ำงเหมำะสมกับวัย  มีกำรสอดแทรกและบูรณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยกำรเรียนท้ำให้เด็กมีควำมเข้ำใจและสำมำรถน้ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้ำวันได้ 

 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภำพทำงด้ำนศิลปะและกีฬำ  สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนศิลปะและกีฬำแก่ผู้เรียนอย่ำงเหมำะสมกับวัย โดยผ่ำนกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทำงด้ำน
ศิลปะและกีฬำ ทั งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ 
 สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง โดยมุ่งเน้นทักษะกำรคิดกำรเรียนรู้
แบบ องค์รวมผ่ำนกำรเล่นที่หลำกหลำยโดยกำรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เหมำะสมกับวัย ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้
และได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มที่ตำมศักยภำพ ส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยให้กับผู้เรียนอยู่เสมอ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรักษำควำมสะอำดบริเวณในห้องเรียนและอำคำรเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกำรประหยัด พอเพียงในสิ่งที่ตนมี
อยู่ ส่งเสริมกิริยำมำรยำทในกำรเดิน กำรพูด กำรรับประทำนอำหำร และกำรไหว้ที่ถูกต้องเพ่ือเป็นคุณธรรมและ
จริยธรรมพื นฐำนให้กับผู้เรียน รวมทั งสำมำรถน้ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ้ำวันทั งท่ีบ้ำนและสถำนที่ต่ำงๆภำยนอกบ้ำนด้วย 
ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ควำมถนัด ในด้ำนศิลปะและกีฬำ เพื่อปลูกฝังกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ นอกจำกนี ยัง
ได้รับควำมร่วมมือจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น 
 
ผลการพัฒนา 

จำกกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ โดยผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำยเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ พัฒนำทักษะควำมสำมำรถตำมวัยและพัฒนำทุกด้ำนอย่ำงสมดุล ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมพื นฐำนสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้ำวัน ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้จักกำรประหยัด และน้ำเศษวัสดุเหลือใช้น้ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั งนี ผู้เรียนได้เรีย นรู้ผ่ำนกิจกรรมที่
หลำกหลำยที่คุณครูจัดขึ นในกิจกรรมค่ำยเสริมทักษะวิชำกำร ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงองค์รวมและจำกกำรจัดกิจกรรมหนูน้อยคุณธรรมท้ำให้ผู้เรียนมีควำมตระหนักใน
คุณธรรม จริยธรรม  ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมำะสมกับวัย  มีผลกำรประเมินคุณภำพ
มำตรฐำนที่ ๑๐ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนที่จะด้ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม รู้จักควำม
พอเพียงและน้ำมำใช้ในชีวิตประจ้ำวันโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงโดยผ่ำน กำรเรียนรู้จำก
ฐำนเศรษฐกิจพอเพียงทั ง ๒o ฐำนที่ครูจัดกิจกรรมขึ น ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้และปฏิบัติตำมได้เหมำะสมกับวัย ส่งเสริม



ผู้เรียนในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทำงด้ำนศิลปะและกีฬำตำมสถำนที่ต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ นและเป็นแบบอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดีในกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำให้บรรลุอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ระดับปฐมวัย 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๑๑.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำมนโยบำย
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

 
๕.๐๐ 

 
๓ ๒.๗๘ 

๑๑.๒  ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ๕.๐๐ ๒ ๑.๘๕ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑  ๕ ๔.๖๓ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี  
 ๑. โครงกำรส่งเสริมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมท่ีหลำกหลำยในกำรพัฒนำเด็กให้มีคุณภำพ
ตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยโดยมีกิจกรรมรองรับดังนี  
 - กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง ได้จัดให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมด้ำนควำมพอเพียงผ่ำนกำรเข้ำฐำนคุณธรรม
ต่ำง ๆ เช่น ฐำนขยัน ฐำนประหยัด ฐำนซื่อสัตย์ ฐำนมีวินัย ฐำนสุภำพ ฐำนสะอำด ฐำนสำมัคคี ฐำนมีน ้ำใจ  และเรียนรู้
จำกบอร์ดควำมรู้ภำยในห้องเรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับควำมพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กเข้ำใจถึงกำรปฏิบัติตน
เกี่ยวกับควำมพอเพียง และสำมำรถน้ำควำมรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้ โดยมีผลกำรประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๔๐ 
 - กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้จัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนกำรท้ำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรรณรงค์ให้ทิ งขยะลงถัง 
กำรเก็บขยะรอบ ๆ บริเวณตึกอนุบำล กำรท้ำควำมสะอำดสำธำรณสมบัติของโรงเรียน กำรปลูกผักที่แปลงเกษตร กำร
รดน ้ำต้นไม้รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง และเป็นกำรปลูกฝังควำมรับผิดชอบให้กับ
เด็ก โดยมีผลกำรประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ 
 - กิจกรรมเรียนรู้อำเซียน ได้จัดให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มของประเทศต่ำง ๆ ในกลุ่มอำเซียนผ่ำน
กำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียนตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ตำมหน่วยกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ กำรจัดบอร์ดควำมรู้
เกี่ยวกับอำเซียนทั งในและนอกห้องเรียนท้ำให้เด็กเข้ำใจถึงประเทศต่ำง ๆ ในกลุ่มอำเซียนมำกขึ น มีควำมรู้ที่ทันสมัยเข้ำ
กับเหตุกำรณ์ในยุคปัจจุบัน โดยมีผลกำรประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐ 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ 
 
 จำกกำรจัดท้ำโครงกำรส่งเสริมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยมีกิจกรรมรองรับคือ กิจกรรมหนูน้อย
พอเพียง กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเรียนรู้อำเซียน โดยกำรให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับควำมพอเพียงผ่ำนกำร
เข้ำค่ำยคุณธรรม ได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงเกี่ยวกับควำมขยัน ควำมประหยัด ควำมซื่อสัตย์ ควำมมีวินัย ควำมสุภำพ 



ควำมสะอำด ควำมสำมัคคี และควำมมีน ้ำใจ มีกำรรณรงค์เรื่องกำรรักษำควำมสะอำด และมอบหมำยหน้ำที่ให้เด็ก
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำควำมสะอำดรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน กำรดูแลรักษำพืชที่แปลงเกษตร ให้เด็กเรียนรู้
เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอำเซียนผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน จำกบอร์ดควำมรู้ทั งภำยในและภำยนอก
ห้องเรียน โดยได้รับควำมร่วมมือจำกพ่อแม่ผู้ปกครองในกำรท้ำกิจกรรมร่วมกับเด็ก  
 
ผลการพัฒนา 
 จำกกำรจัดท้ำโครงกำรส่งเสริมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ผลปรำกฎว่ำได้รับควำมร่วมมือจำกพ่อแม่
ผู้ปกครองในกำรเข้ำร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เด็กได้รับกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับวัย ได้เรียนรู้ผ่ำนกำรท้ำกิจกรรมที่
หลำกหลำย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ปลูกฝังให้เด็กมีควำมรับผิดชอบ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีองค์ควำมรู้ที่ทันสมัยเข้ำ
กับเหตุกำรณ์ในยุคปัจจุบัน และสำมำรถน้ำควำมรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้ โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน
ที่ ๑๑ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๖๐ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 เปิดโอกำสให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ำมำจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กเพ่ิมขึ น และควรจัดแบ่งเวรดูแลรักษำควำมสะอำด
บริเวณโรงเรียนในทุกระดับชั น กำรปลูกพืชที่แปลงเกษตรควรมีควำมหลำกหลำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       
      ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
    มาตรฐานที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออก
ก้ำลังกำยสม่้ำเสมอ 

๔,๒๑๘ ๔,๔๑๘ ๙๕.๔๗ ๐.๕ ๐.๔๘ 

๑.๒ มีน ้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำง
กำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

๔,๑๓๐ ๔,๔๑๘ ๙๓.๔๘ ๐.๕ ๐.๔๖ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อ
ควำมรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหำทำงเพศ 

๔,๓๕๖ ๔,๔๑๘ ๙๘.๕๙ ๑ ๐.๙๘ 

๑.๔ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมม่ันใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม 

๔,๒๗๐ ๔,๔๑๘ ๙๖.๖๕ ๑ ๐.๙๖ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ๔,๓๑๒ ๔,๔๑๘ ๙๗.๖๐ ๑ ๐.๙๗ 
๑.๖ สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน

ศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/
นันทนำกำรตำมจินตนำกำร 

๔,๔๑๘ ๔,๔๑๘ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๔,๔๑๘ ๔,๔๑๘ ๙๖.๙๖ ๕ ๔.๘๕  
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
   โครงกำรลำซำลรักษ์สุขภำพ 
 - กิจกรรมกีฬำสี 
 - งำนอนำมัยโรงเรียน 
 - กิจกรรมรู้เขำ รู้เรำ 
 - กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส 
 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพผู้เรียน 
 - กิจกรรมกล้ำคิด กล้ำท้ำ กล้ำแสดงออก 
 - งำนติดตำมภำวะโภชนำกำร และทดสอบสมรรถภำพ 
 - งำนส่งเสริมควำมสำมำรถผู้เรียนด้ำนสุนทรียภำพ 
 
 
 



๑. วิธีการพัฒนา 
              ฝ่ำยบริกำร-กำรแนะแนว ได้ด้ำเนินกำรวำงแผนงำนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและ มีสุนทรียภำพ 

โดยได้จัดท้ำโครงกำรลำซำลรักษ์สุขภำพขึ น ประกอบด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี  
- งำนเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับสุขภำพ ทุกต้นเดือนจะมีกำรจัดบอร์ดให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคระบำดต่ำง ๆ เช่น 

โรคเมอร์ส โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ  นอกจำกนี คุณครูได้ให้ควำมรู้แก่นักเรียนเรื่องกำรปฏิบัติตนตำมหลัก
สุขบัญญัติ ๑๐ ประกำร และมีกำรประเมินนักเรียนเป็นรำยบุคคล  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ล้ำงมือให้สะอำดอยู่เสมอ  
รับประทำนอำหำรร้อน ๆ ใช้ช้อนกลำงเมื่อต้องรับประทำนอำหำรร่วมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกรับประทำนอำหำรที่
ให้ประโยชน์ต่อร่ำงกำย หลีกเลี่ยงอำหำรประเภทจำนด่วน ขนมกรุบกรอบ น ้ำอัดลม  ฯลฯ  ปลูกฝังให้นักเรียนแต่งกำย
สะอำดเรียบร้อย รู้จักดูแลรักษำเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอำดอยู่เสมอ  นักเรียนสำมำรถน้ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเผยแ พร่
ข่ำวสำรเกี่ยวกับสุขภำพมำประยุกต์ใช้ในกำรด้ำเนินชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม 

- กิจกรรมกีฬำสี มีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต่ำง เช่น กีฬำฟุตบอล ฟุตซอล กีฬำแชร์บอล กรีฑำ แบดมินตัน ว่ำย
น ้ำ วอลเลย์บอล ฯลฯ ให้นักเรียนได้เลือกแข่งขันตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัดของตนเอง นอกจำกนี มีก ำรส่งนักเรียน
เข้ำแข่งขันกีฬำต่ำง ๆ ภำยนอกโรงเรียนตำมควำมสำมำรถ/ควำมถนัด เช่น กำรแข่งขันฟุตซอล กำรแข่งขันแชร์บอล 
ฯลฯ ซึ่งนักเรียนสำมำรถคว้ำรำงวัลต่ำง ๆ มำได้มำกมำย 

- งำนติดตำมภำวะโภชนำกำร และทดสอบสมรรถภำพ คุณครูในหมวดพลศึกษำได้ด้ำเนินกำรชั่งน ้ำหนักวัด
ส่วนสูงนักเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั ง ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๕๘ และเดือนมกรำคม ๒๕๕๙  ในภำคเรียนที่ ๑ พบว่ำยังมี
นักเรียนที่มีน ้ำหนักเกินและนักเรียนที่มีน ้ำหนักไม่ถึงตำมเกณฑ์จ้ำนวนพอสมควร  คุณครูจึงให้ควำมช่วยเหลือแก่
นักเรียนกลุ่มดังกล่ำวโดยให้ควำมรู้ในเรื่องโภชนำกำร ประสำนกบัผู้ปกครองเพ่ือขอควำมร่วมมือให้ช่วยดูแลนักเรียนเมื่อ
อยู่บ้ำนให้ทำนอำหำรที่มีประโยชน์ หมั่นออกก้ำลังกำยอย่ำงสม่้ำเสมอ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก้ำลัง
กำยเพ่ิมมำกขึ น  เพ่ือให้มีน ้ำหนักลดลง เช่น วิ่ง กระโดดเชือก ฯลฯ  และในด้ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยของ
นักเรียน คุณครูพลศึกษำจะท้ำกำรทดสอบสมรรถภำพนักเรียนทุกคนโดยแบ่งทดสอบเป็น ๒ ภำคเรียน ตำมระยะเวลำที่
เหมำะสม นักเรียนที่ทดสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ในบำงข้อหรือมีเกณฑ์ต่้ำเกินไป คุณครูจะน้ำนักเรียนมำฝึกเพ่ือให้มีกล้ำมเนื อ
ที่แข็งแรงและท้ำกำรทดสอบใหม่อีกครั ง  พบว่ำนักเรียนสอบผ่ำนเกณฑ์มีจ้ำนวนเพิ่มมำกขึ น                     

- งำนอนำมัยโรงเรียน นักเรียนที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ที่โรงเรียนจะได้รับกำรดูแลรักษำเบื องต้น มี
ห้องพยำบำล คุณครูพยำบำล และเตียงนอนให้นักเรียนได้นอนพักก่อนผู้ปกครองมำรับกลับบ้ำน ในรำยที่ได้รับอุบัติเหตุ
ร้ำยแรงจะส่งต่อไปยังโรงพยำบำลบริเวณใกล้เคียง มีระบบกำรคัดกรองนักเรียนเพ่ือเฝ้ำระวังกำรติดต่อของโรคระบำด
ต่ำง ๆ ด้วย โดยมีฝ่ำยบริกำรเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล ส่งผลให้ไม่เกิดกำรระบำดของโรคติดต่อภำยในโรงเรียน   
นอกจำกนี ยังมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือให้นักเรียนได้รับวัคซีนที่เป็นภูมิคุ้มกันขั นพื นฐำนตำมวัยที่
กระทรวงสำธำรณสุขก้ำหนด และประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกภำคเอกชนเพื่อให้บริกำรต่ำง ๆ ดังนี  
๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ตำมตำมควำมสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง)  
                                   ณ อำคำรยวง เดอ ลำซำล โดยนำงพยำบำลจำกโรงพยำบำลศิครินทร์ 
๒๘-๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘ เคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภำพฟันให้แก่นักเรียนระดับอนุบำล-ประถมศึกษำ       
            ปีที่ ๖ (ตำมตำมควำมสมัครใจของนักเรียน และผู้ปกครอง)  ณ หอประชุม JVK  
  โดยทัตนแพทย์จำกโรงพยำบำลรำษฎร์บูรณะ 
๑๓-๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๘    นักเรียนประถมศึกษำปีที่ ๓ ทุกคนไปเรียนวิชำสุขศึกษำกับคุณหมอที่โรงพยำบำลศิครินทร์ 
 



๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (เข็ม ๒) ณ อำคำรยวง เดอ ลำซำล โดย                     
 นำงพยำบำลจำกโรงพยำบำลศิครินทร์ 
๒๕-๒๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตรวจสุขภำพนักเรียนประถมศึกษำปีที่  ๑-๖ จำกส้ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ                    

แห่งชำติ ณ ห้องประชุมคุณธรรม โดยเจ้ำหน้ำที่และพยำบำลจำกส้ำนักงำนประกันสุขภำพ
แห่งชำติ (คุณปอขวัญ ผู้จัดกำรคลินิกเวชกรรมลำซำลเป็นผู้ติดต่ อและประสำนงำน) 
นักเรียนที่มีปัญหำด้ำนสำยตำได้รับบริกำรให้ตัดแว่นสำยตำฟรี มีจ้ำนวนทั งสิ น ๒๓ คน 

๒๘ สิงหำคม ๒๕๕๘ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด/โรคหัด-เยอรมัน ให้แก่นักเรียนอนุบำล ๑-ประถมศึกษำปีที่ ๑  
                                   โดยพยำบำลอนำมัย จำกสำธำรณสุข (ศูนย์ ๘) รุ่งเรือง 
๑๘ กันยำยน ๒๕๕๘ ฝ่ำยสิ่งแวดล้อม(สุขำภิบำลอำหำร) เขตบำงนำ เข้ำมำตรวจโรงอำหำรเพื่อหำสำร 
                 ปนเปื้อนในอำหำร ผลผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  
๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ให้แก่นักเรียนประถมศึกษำปีที่ ๖ โดยพยำบำล

อนำมยั จำกสำธำรณสุข (ศูนย์ ๘) รุ่งเรือง 
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ตัวแทนคุณครู และ   เจ้ำหน้ำที่ร้ำนค้ำโรงเรียนลำซำล   เข้ำประชุมกับฝ่ำยสิ่งแวดล้อมเขต

บำงนำ เรื่องเครือข่ำยงำนสุขำภิบำลอำหำรในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับกำรคุ้มครองให้บริโภคอำหำรที่สะอำด ปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดบำงนำใน 
กรุงเทพมหำนคร 

- กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส  มีกำรให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติดและเพศศำสตร์ศึกษำแก่นักเรียนในชั่วโมงเรียน           
สุขศึกษำและแนะแนว  รวมทั งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในวันต่อต้ำนยำเสพติด  รณรงค์กำร
งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก เช่น จัดให้มีกำรประกวด วำดภำพ เขียนค้ำขวัญ ฯลฯ  ในเดือนกรกฎำคมตัวแทน
นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นจ้ำนวน ๑๐ คน ได้เข้ำร่วม ร่วมกิจกรรมโครงกำร To Be  Number 1  จัดโดยเขตบำงนำ 
ณ โรงเรียนวัดศรีเอ่ียม  และตัวแทนคุณครูเข้ำประชุมเรื่องเขตปลอดร้ำนเหล้ำบริเวณรอบโรงเรียน จัดโดยฝ่ำย
สิ่งแวดล้อม เขตบำงนำ ณ โรงเรียนอรรถวิทย์  นอกจำกนี ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนยังได้ให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้มีทักษะในกำรดูแลตนเองให้พ้นจำกสิ่งเสพติด 

- กิจกรรมกล้ำคิด กล้ำท้ำ กล้ำแสดงออก  ทำงโรงเรียนได้มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน                     
มีควำมมั่นใจ กล้ำคิด กล้ำท้ำ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม และเกิดควำมภำคภูมิใจ  โดยส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ ทั งภำยในภำยนอกห้องเรียน และภำยนอกโรงเรียน เช่น กำรแสดงละครในกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี  
กำรเดินขบวนพำเหรดในงำนกีฬำสี ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงพระรำชนิพนธ์ กำรแสดงวงดนตรีไทย และสำกล กำร
ขับร้องเพลงประสำนเสียง  เป็นวิทยำกรประจ้ำฐำนเศรษฐกิจพอเพียง และ ฐำนวิชำกำรต่ำง ๆ       
 - กิจกรรมรู้เขำ รู้เรำ  ทำงโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่ำงเหมำะสม ค้ำนึงถึงสิทธิหน้ำที่ของตนเองและผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข เช่น 
กิจกรรมทัศนศึกษำ  กำรเข้ำค่ำยอบรมต่ำงๆ กำรท้ำงำนกลุ่มในวิชำต่ำงๆ กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ ลอยกระทง กำรเข้ำ
ค่ำยคุณธรรม กำรมอบเสื อผ้ำ และอุปกรณ์กำรเรียนให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกำส เป็นต้น 

- งำนส่งเสริมควำมสำมำรถผู้เรียนด้ำนสุนทรียภำพ  มีกำรส้ำรวจนักเรียนที่มีควำมสนใจและควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ  พร้อมทั งมีกำรให้ควำมรู้เพ่ิมเติม และส่งเข้ำแข่งขันกิจกรรมในด้ำนต่ำง ๆ ทั งใน 
และนอกสถำนศึกษำ  เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถของนักเรียนให้มำกยิ่งขึ น  เช่น  กำรประกวดเขียนเรียงควำมวันพ่อ   
กำรแข่งขันวำดภำพวันพ่อ กำรแข่งขันฟุตซอล  กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง -เพลงสำกล กำรฟ้อนร้ำ  กำรเต้น    



กำรแสดงโปงลำง กำรแสดงดนตรีสำกล ดนตรีไทย กำรประกวดวำดภำพ และงำนประดิษฐ์  ในด้ำนกีฬำส่งเสริมให้
นักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ  เช่นว่ำยน ้ำ ปิงปอง เทควันโด ส่งผลให้นักเรียนได้รับรำงวัลมำกมำย 
 

๒. ผลการพัฒนา 
 จำกกำรด้ำเนินงำนตำมโครงกำรลำซำลรักษ์สุขภำพ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรง  ได้รับควำมรู้จำกกำร
เผยแพร่ข่ำวสำรสุขภำพ   มีสุขนิสัยที่ดีในกำรดูแลตนเอง ออกก้ำลังกำยอย่ำงสม่้ำเสมอ มีน ้ำหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์  ตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพติด ปัญหำทำงเพศ ควำมรุนแรงต่ำง ๆ ในสังคม ได้รั บ
กำรดูแลเบื องต้นเมื่อได้รับบำดเจ็บหรือป่วย มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
และเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ ทั งในและนอกสถำนศึกษำอย่ำงมีควำมสุข มีผลกำรประเมิน
คุณภำพมำตรฐำนที่ ๑  อัตรำเฉลี่ยร้อยละ  ๙๖.๙๖  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๑. ควรมีกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยมำกขึ น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้ำแสดงออก 
๒. ควรมีกำรส่งเสริมกำรแข่งขันภำยนอกในทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ 

 
 มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ประสงค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร ๔,๐๔๖ ๔,๔๑๘ ๙๑.๕๘ ๒ ๑.๘๓ 

๒.๒  เอื ออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๔,๐๕๕ ๔,๔๑๘ ๙๑.๗๙ ๑ ๐.๙๒ 

๒.๓  ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่ำง 

๔,๐๙๑ ๔,๔๑๘ ๙๒.๖๐ ๑ ๐.๙๓ 

๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนำสิ่งแวดล้อม 

๔,๐๗๒ ๔,๔๑๘ ๙๒.๑๗ ๑ ๐.๙๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒   ๙๒.๐๔ ๕ ๔.๖๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมท่ีท า) 
 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยได้
จัดโครงกำร กิจกรรม ดังต่อไปนี  
 ๑. โครงการอบรมปลูกฝังการรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑)   
      ๑.๑  กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
      ๑.๒  กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
      ๑.๓  กิจกรรมแห่เทียนเข้ำพรรษำ 
      ๑.๔  กิจกรรมอบรมปลูกฝังกำรเป็นพลเมืองดีของชำติ 
 



 
 ๒. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑)   
     ๒.๑  กิจกรรมเก็บสิ่งของคืนเจ้ำของ 
     ๒.๒  กิจกรรมฟังธรรมรักษำสัตย์ 
     ๒.๓  กิจกรรมประเมินพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์ของผู้เรียน 
 ๓. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑)   
          ๓.๑  กิจกรรมกำรแต่งกำยถูกระเบียบ 
      ๓.๒  กิจกรรมอบรมปลูกฝังกำรมำโรงเรียนทันเวลำ 
      ๓.๓  กิจกรรมกำรอบรมปลูกฝังกำรเข้ำแถว กำรเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบ 
      ๓.๔  กิจกรรมกำรรักษำควำมสะอำด 
 ๔. โครงการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการใฝ่เรียนรู้ (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑)   
      ๔.๑  กิจกรรมกำรประเมินผลควำมตั งใจ 
      ๔.๒ กิจกรรมกำรประเมินผลผู้เรียนแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 
 ๕. โครงการอบรมปลูกฝังการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑)   
      ๕.๑  กิจกรรมกำรอบรมปลูกฝังกำรออมทรัพย์ 
      ๕.๒  กิจกรรมกำรรณรงค์กำรประหยัดน ้ำ -ไฟฟ้ำ 
      ๕.๓  กิจกรรมกำรประเมินผู้เรียนด้ำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผล รอบคอบ 
 ๖. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ และรับผิดชอบ (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑)   
      ๖.๑  กิจกรรมกำรประเมินผลผู้เรียนมีควำมตั งใจและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติต่อหน้ำที่กำรงำน 
      ๖.๒  กิจกรรมประเมินผลผู้เรียน มีควำมเพียรพยำยำมอดทน เพ่ือให้งำนส้ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 ๗. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียน มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑)   
     ๗.๑  กิจกรรมวันสงกรำนต์ 
     ๗.๒  กิจกรรมวันลอยกระทง 
     ๗.๓  กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ 
     ๗.๔  กิจกรรมวันไหว้ครู 
 ๘. โครงการอบรมปลูกฝังผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑)   
     ๘.๑  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 
     ๘.๒  กิจกรรมรักษำควำมสะอำด 
     ๘.๓  กิจกรรมอำสำจรำจร 
     ๘.๔  กิจกรรมเยี่ยมทหำรผ่ำนศึก 
     ๘.๕  กิจกรรมกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยบนท้องถนน 
     ๘.๖  กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนำรี –นักศึกษำวิชำทหำร บริกำร 
 ๙. โครงการค่ายคุณธรรม  (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒. ๒) 
 ๑๐. โครงการอบรมปลูกฝังความกตัญญู กตเวที (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒) 
      ๑๐.๑  กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
      ๑๐.๒  กิจกรรมวันพ่อแห่ชำติ 



      ๑๐.๓  กิจกรรมวันไหว้ครู 
      ๑๐.๔  กิจกรรมตักบำตรท้ำบุญวันเด็ก 
      ๑๐.๕  กิจกรรมวำงพวงมำลำ นักบุญยอห์น เดอ ลำซำล 
      ๑๐.๖  กิจกรรมกำรประเมินกำรเป็นลูกที่ดี 
      ๑๐.๗  กิจกรรมกำรประเมินกำรเป็นนักเรียนที่ดี 
 ๑๑. โครงการปลูกฝังผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร เมตตา กรุณา (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒) 
       ๑๑.๑  กิจกรรมเยี่ยมทหำรผ่ำนศึก 
       ๑๑.๒  กิจกรรมบริจำคช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
       ๑๑.๓  กิจกรรมพี่สอนน้อง 
 ๑๒. โครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓)   
       ๑๒.๑  กิจกรรมสียงตำมสำย 
       ๑๒.๒  กิจกรรมเลือกตั งกรรมกำรห้องเรียน 
       ๑๒.๓  กิจกรรมกำรรณรงค์ในระบอบประชำธิปไตย 
       ๑๒.๔  กิจกรรมเลือกตั งสภำนักเรียน 
 ๑๓. โครงการสืบสานประเพณีไทย (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓)   
       ๑๓.๑  กิจกรรมวันสงกรำนต์ 
       ๑๓.๒  กิจกรรมวันลอยกระทง 
       ๑๓.๓  กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ 
       ๑๓.๔  กิจกรรมวันไหว้ครู 
 ๑๔. โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔)   
       ๑๔.๑  กิจกรรมกำรรณรงค์ดับเครื่องยนต์เมื่อจอด 
       ๑๔.๒  กิจกรรมรักษำควำมสะอำด 
       ๑๔.๓  กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดมลพิษ 
       ๑๔.๔  กิจกรรม Big Cleaning Day  
       ๑๔.๕  กิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 แผนกำรกิจกำรนักเรียนได้ด้ำเนินกำรอบรมปลูกฝังให้นักเรียนทุกคน เป็นผู้ปฏิบัติตนตำมหลักเกณฑ์ของกำรมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ครบทั ง ๘ ประกำร ปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมใน
กำรด้ำเนินชีวิต  ควบคู่ไปกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันได้แก่ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต   มีวิ นัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่ำงพอเพียง  มุ่งมั่นในกำรท้ำงำน รักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ  พัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักเรียนทั งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยกำรพัฒนำบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระให้เชื่อมโยงเนื อหำ 
เป็นกำรปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่สมบูรณ์ทั งทำงร่ำงกำย สติปัญญำและอำรมณ์ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรอย่ำงหลำกหลำย ด้ำเนินกำรอบรมปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมมีน ้ำใจ เอื อเฟ้ือ เผื่อแผ่
แก่ผู้ด้อยโอกำส มีจิตใจที่ดีงำมในกำรช่วยเหลือผู้อ่ืนและกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบ ในฐำนะสมำชิกที่ดีของสังคม 
แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ บ้ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยได้จัดกิจกรรมเพ่ือ



ตอบสนองด้ำนควำมเอื ออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
สุภำพยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน เคำรพในสิทธิของตัวเองและผู้อ่ืนยอมรับควำมแตกต่ำงในสังคมปัจจุบันสำมำรถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่ำงมีควำมสุข  ทั งยังมุ่งเน้นปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นคุณค่ำควำมส้ำคัญของกำรอนุรักษ์ 
พัฒนำสิ่งแวดล้อม กำรรู้จักคุณค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงประหยัด ค้ำนึงถึงผลกระทบ ผลเสียของกำรไม่
รู้จักอนุรักษ์ พัฒนำสิ่งแวดล้อม รู้จักกำรบ้ำรุงสำธำรณสมบัติ  
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานโครงการกิจกรรมมาตรฐานที่ ๒ ตามตัวบ่งชี้ พบว่า นักเรียนลำซำลเข้ำร่วมกิจกรรม
แสดงควำมรักชำติ  เช่น  เชิญธง ยืนตรงเคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่เพ่ือแสดงควำม
จงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์  ร่วมกันรักษำชื่อเสียงและหวงแหนสมบัติของชำติ นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ
และปฏิบัติตำมหลักธรรมของศำสนำ เช่น รักษำศีล ปฏิบัติธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริตให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง   
ไม่โกหก ไม่ถือเอำสิ่งของหรือผลงำนของผู้อ่ืนมำเป็นของตนเอง ไม่ลักขโมย ไม่หำผลประโยชน์ในทำงที่ไม่ถูกต้องไม่คด
โกง  มีวินัยปฏิบัติตนตำมข้อตกลง  กฎระเบียบของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ตรงต่อเวลำและรับผิดชอบในกำรเรียน 
และกำรปฏิบัติงำน ปฏิบัติตนในกิจวัตรประจ้ำวันโดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ใฝ่เรียนรู้ ตั งใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียน  สนใจ
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆแสวงหำ ศึกษำ ค้นคว้ำควำมรู้จำกแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  บันทึกควำมรู้วิเครำะห์ตรวจสอบ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จักด้ำเนินชิวิตอยู่อย่ำงพอเพียง  ใช้ทรัพย์สินของตนเองและขอส่วนรวมอย่ำงประหยัด  คุ้มค่ำ 
รวมทั งใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยควำมรอบคอบมี เหตุผล วำงแผนกำรเรียนกำรท้ำงำน บน
พื นฐำนของควำมรู้  ข้อมูล ข่ำวสำร  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มุ่งมั่นในกำรท้ำงำน ตั งใจ และรับผิดชอบในกำรท้ำงำนให้
ส้ำเร็จ  ทุ่มเทท้ำงำน  อดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหำ และอุปสรรค ปรับปรุงพัฒนำกำรท้ำงำนและผลงำนด้วยตนเอง        
รักควำมเป็นไทย ปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ใช้ภำษำไทย  เลขไทยในกำรสื่อสำรได้อย่ำง
ถูกต้อง ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำไทย  สำมำรถน้ำมำใช้ให้เหมำะสมในวิถีชีวิต มีจิตสำธำรณะ ช่วยเหลือ
ผู้อื่น แบ่งปันสิ่งของ  อำสำท้ำงำนให้ด้วยควำมเต็มใจ  ไม่หวังผลตอบแทน เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  
ชุมชนและสังคม ช่วยดูแลรักษำสำธำรณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วย ควำมเต็มใจ   
 นักเรียนให้ควำมร่วมมือในกำรแสดงออกถึงควำมมีน ้ำใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่   โดยให้ควำมช่วยเหลือทั งก้ำลังกำย
และก้ำลังทรัพย์แก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ได้เป็นอย่ำงดีมีควำมรับผิดชอบต่อกำรแสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
แม่ครูอำจำรย์ และผู้มีพระคุณน้ำแนวทำงกำรอบรมมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติตนกำรเป็นลูกที่ดีนักเรียนที่ดี ยึดมั่นใน
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ยอมรับควำม
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง นักเรียนทุกคนเข้ำใจในระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตกำร
อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันอย่ำงมีควำมสุข ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยควำมเข้ำใจเคำรพในกฎ กติกำของสังคม 
แสดงออกถึงกิริยำ มำรยำท กำรแต่งกำย  กำรพูด กำรเขียน หลักศำสนำวัฒนธรรม ตลอดจนสำมำรถแก้ไขปัญหำได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์ นักเรียนเข้ำใจในสิทธิ หน้ำที่ของตนเองเป็นอย่ำงดี นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้ถึงคุณค่ำ
และสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงผลกระทบของกำรไม่ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมใช้พลังงำนทั งไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด  อนุรักษ์
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติดูแลรักษำต้นไม้ในแหล่งชุมชนและสำธำรณะมีกำรรณรงค์ชักชวนให้เพ่ือนๆได้มีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ด้วยควำมตั งใจเป็นอย่ำงดี มีผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๒ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๐๔ อยู่ในระดับ      
ดีเยี่ยม 
 



๓. แนวทางการพัฒนา 
   โรงเรียนควรจัดโครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้อง กับตัวบ่งชี เพ่ือพัฒนำได้ตรงประเด็น มี
กระบวนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ิมมำกขึ นในทุกๆ ปีกำรศึกษำ โดยครูผู้สอนในรำยวิชำที่นักเรียนเรียน
อย่ำงเข้มงวด ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนประหยัด มีจิตอำสำ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำปรับใช้ในกำร ด้ำเนินชีวิตประจ้ำวัน ให้มำกยิ่งขึ นในทุก ๆปีกำรศึกษำ และควรใช้วินัยเชิงบวกสอดแทรกไป
ทุกกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมในตนเอง สร้ำงระเบียบวินัยของตนเอง ประพฤติและปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบชอง
โรงเรียนด้วยควำมสมัครใจ ไม่ใช่เพรำะถูกบังคับ ลดกำรลงโทษนักเรียนด้วยควำมรุนแรงทั งทำงร่ำงกำยและจิตใจ ช่วย
ให้เด็กรู้จักกำรควบคุมตนเอง เป็นกำรสร้ำงภำคภูมิใจในตนเอง เพรำะในที่สุดเด็กจะเรียนรู้ว่ำตัวเองเท่ำนั น ที่จะเป็น
ผู้รับผิดชอบที่จะได้รับกำรยอมรับ กำรยกย่องชมเชย เขำมีทำงเลือกที่จะท้ำหรือไม่ท้ำ ซึ่งท้ำให้เด็กสำมำรถควบคุมชีวิต
ของตนเองได ้
 กำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้ำนควำมเอื ออำทรผู้อ่ืนและควำมกตัญญูกตเวทีต้องใช้เวลำในกำรอบรมปลูกฝัง
อย่ำงต่อเนื่องสม่้ำเสมอ และในกำรสร้ำงเสริมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้ได้ผลนั นต้องใช้วิธีกำรหลำยๆ วิธี
รวมกัน ตำมสภำพของสังคม วัย สถำนภำพของสังคมและเศรษฐกิจ  และกำรสอนที่ได้ผลดี คือ กำรสอนหลำยแบบ
รวมกัน และต้องเน้นให้นักเรียนได้รับกำรปฏิบัติจริงๆ มำก ๆ 
          กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประกำรพัฒนำผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๘ ประกำร เป็นกำรพัฒนำที่เป็นประโยชน์อย่ำงเป็นองค์รวม สำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และ กำรนิเทศกำรศึกษำ จึงควรกระท้ำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
         กำรพัฒนำพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประกำร ควรเน้นทั งทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่กันไป 
อย่ำงเป็นองค์รวม กำรจัดกิจกรรมที่เน้นแต่ทฤษฏี   จะท้ำให้ได้รับกำรพัฒนำแต่เปลือกนอก ไม่เข้ำถึงหลักกำรพัฒนำ
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประกำร  

 ควรแต่งตั งเยำวชนดูแลสิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพ่ือเป็นแบบอย่ำงของกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนทุกคนได้ทีส่วนร่วมรณรงค์กำรใช้วัสดุธรรมชำติในกำรท้ำกิจกรรมต่ำงๆภำยในโรงเรียน และมีส่วน
ช่วยในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร. ที่อยู่ใน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑  มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง
จำกห้องสมุด แหล่งเรยีนรู ้และสื่อต่ำงๆ รอบตัว 

 
๔,๐๕๔ 

 

 
๔,๔๑๘ 

 

 
๙๑.๗๖ 

 
๒ ๑.๘๔ 

๓.๒  มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั ง
ค้ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติม 

 
๔,๐๕๘ 

 

 
๔,๔๑๘ 

 
๙๑.๗๖ ๑ ๐.๙๒ 

๓.๓  เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือ
กำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 

๔,๐๗๒ ๔,๔๑๘ ๙๒.๑๗ ๑ ๐.๙๒ 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน้ำเสนอผลงำน ๔,๐๘๐ ๔,๔๑๘ ๙๒.๓๕ ๑ ๐.๙๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓   ๙๒.๐๑ ๕   ๔.๖๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
       ฝ่ำยวิชำกำรได้ด้ำเนินกำร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้และ 
สื่อต่ำงๆ รอบตัว โดยใช้ทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน อย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี  
 ๑. โครงกำรส่งเสริมกำรค้นคว้ำของผู้เรียน 
     ๑.๑ กิจกรรมแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งกำรเรียนรู้ทั งภำยในและภำยนอก 
     ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด 
     ๑.๓ กิจกรรมรักกำรอ่ำน 
 ๒. โครงกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำ  
      ๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและสรุปประเด็นควำมรู้ 
      ๒.๒ กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องรำว ประสบกำรณ์สู่ผู้อ่ืน 
 ๓. โครงกำรส่งเสริมกำรท้ำงำนเป็นทีม  
      ๓.๑ กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 
 ๔. โครงกำรส่งเสริมกำรน้ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนรู้และน้ำเสนอผลงำน 
      ๔.๑ งำนส่งเสริมกำรค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ต   
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ฝ่ำยวิชำกำรได้ด้ำเนินกำรวำงแผนงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ทั ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ โดยจัดโครงกำร กิจกรรม ในกำรพัฒนำส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน และ
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ รอบตัว จัดกิจกรรมรองรับที่จะพัฒนำผู้เรียนได้
แสดงออกถึงควำมชอบอ่ำนหนังสือ บทควำม หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  มีควำมตั งใจและต้องกำรที่จะอ่ำนโดยไม่มีกำรบังคับ     



มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่ผู้เขียนค้นคว้ำหำควำมรู้จำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำงๆ รอบตัว นอกจำกนี ทุก
ระดับชั นยังส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆทั งภำยในและภำยนอก ส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะในกำร
อ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค้ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติมซึ่งทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่ำ น
หนังสือ บทควำมและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรอ่ำน สำมำรถจับประเด็นเนื อหำจำกเรื่องที่อ่ำน มี
ทักษะในกำรอ่ำน ฟัง พูด เขียนและตั งค้ำถำม รวมทั งวำงแผนให้ผู้เรียนมีกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นระหว่ำงกัน ถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องรำวประสบกำรณ์ ควำมรู้สึกนึกคิด ไปสู่ผู้อ่ืนได้ นักเรียนมีทักษะในกำรเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน จึงมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำร
กลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น วิธีกำร และมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้อุปกรณ์ เช่น โปรเจคเตอร์ 
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และกระดำนอัจฉริยะ มำประกอบกำรสอนเพ่ืออ้ำนวยควำมสะดวกต่อครูผู้สอน นอกจำกนั นยัง
พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมทุกจุดในบริเวณโรงเรียนให้คุณครูได้เข้ำถึงข้อมูลทุกที่ ทุกเวลำ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ ในกำรน้ำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนำงำนกำรสอนที่ตนรับผิดชอบ 
ส่งผลต่อกำรพัฒนำของผู้เรียน มีสมรรถนะและทักษะในกำรเรียนรู้ได้มำกยิ่งขึ น 
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จำกกำรด้ำเนินโครงกำร งำน กิจกรรม ดังกล่ำว ส่งผลให้นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมรั กกำรอ่ำน ในวัน
อังคำร พฤหัสบดี ตั งแต่เวลำ ๗.๔๐ น. วำงทุกงำนอ่ำนทุกคน โดยอ่ำนหนังสือ บทควำม หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ทุกที่เมื่อมี
เวลำและโอกำส มีกำรยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพ์จำกห้องสมุด มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเอง
ตำมควำมสนใจซึ่งมีผลงำนจำกค้นคว้ำหำควำมรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเองตำมควำมสนใจซึ่งมีผลงำนจำกค้นคว้ำหำ
ควำมรู้จำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้หรือสิ่งต่ำงๆ โดยกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียน ค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองในด้ำน
กำรใช้บริกำรห้องสมุดมีกำรประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนแสวงหำควำมรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ทั งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำโดยครูผู้สอนให้ควำมร่วมมือวำงแผนออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือ
ฝึกทักษะในด้ำนกำรอ่ำน ฟัง ดู พูดและเขียน สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกำสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยจัดกระบวนกำรกลุ่มตำมกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และน้ำเสนอผลงำนได้  มีผลกำรประเมินคุณภำพ
มำตรฐำนที่ ๓  อัตรำเฉลี่ยร้อยละ  ๙๒.๐๑  อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
      ๑. ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักกำรอ่ำน และ แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ทั งภำยในและ   
           ภำยนอกสถำนศึกษำอย่ำงสม่้ำเสมอ 
      ๒. เชิญวิทยำกรภูมิปัญญำท้องถิ่นมำให้ควำมรู้แก่นักเรียนในเรื่องของทักษะควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงหลำกหลำย   
          เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน้ำควำมรู้มำพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร. ที่อยู่ใน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 
 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑ สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำร
โดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง ๔,๐๒๒ ๔,๔๑๘ 

 
๙๑.๐๔ 

 
๒ ๑.๘๒ 

๔.๒ น้ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของ
ตนเอง 

๔,๑๐๘ ๔,๔๑๘ ๙๒.๙๘ ๑ ๐.๙๓ 

๔.๓  ก้ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมี
เหตุผลประกอบ 

๔,๐๑๖ ๔,๔๑๘ ๙๐.๙๐ ๑ ๐.๙๑ 

๔.๔ มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำม
ภำคภูมิใจ 

๔,๐๗๐ ๔,๔๑๘ ๙๒.๑๒ ๑ ๐.๙๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔   ๙๑.๗๖ ๕ ๔.๕๘ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.  โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และสมเหตุสมผล  
   ๑.๑ กิจกรรมกำรอ่ำน, คิดวิเครำะห์ 
   ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ และเชื่อมโยงข้อมูล 
   ๑.๓ กิจกรรมพัฒนำควำมคิดสู่องค์ควำมรู้ใหม่ 
   ๑.๔ กิจกรรมวันภำษำไทย 
   ๑.๕ กิจกรรม Big book 
   ๑.๖ กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก 
  ๒. โครงกำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดประดิษฐ์ผลงำน  
   ๒.๑ กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 
   ๒.๒ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ควำมคิดเพ่ือสังคม 
   ๒.๓ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ผลงำนจำกวัสดุเหลือใช้ 
.  ๓. โครงพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ 
   ๓.๑ กิจกรรมประกวด ๑ โครงงำน ๑ ห้องเรียน 
   ๓.๒ กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน 
   ๓.๓ กิจกรรมวิเครำะห์ข่ำว และเหตุกำรณ์ส้ำคัญ 
   ๓.๔ กิจกรรมค่ำยวิชำกำร 

๔. โครงกำรส่งเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
   ๔.๑ กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
  ๔.๒ กิจกรรมสร้ำงผลงำนจำกกำรเรียนรู้ 
  ๔.๓ กิจกรรมน้ำเสนอผลงำน  



๑. วิธีการพัฒนา 
 สถำนศึกษำมุ่งพัฒนำผู้เรียนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือเน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ ก้ำหนดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่ม 
สำระวิชำประชุม วำงแผน และออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ นอกจำกนั นได้จัดโครงกำร/กิจกรรม/งำนเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ มีเหตุผล
ประกอบด้วยโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียนอย่ำงมีระบบและสมเหตุสมผล  กิจกรรมกำรอ่ำน , คิดวิเครำะห์  
กิจกรรม กำรเปรียบเทียบข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล  กิจกรรมพัฒนำควำมคิดสู่องค์ควำมรู้ใหม่  กิจกรรมวันภำษำไทย  
กิจกรรมBig book   กิจกรรมสมุดเล่มเล็กโครงกำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดประดิษฐ์ผลงำน  กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ควำมคิดเพ่ือสังคม  กิจกรรมสร้ำงสรรค์ผลงำนจำกวัสดุเหลือใช้  โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมประกวด ๑ โครงงำน ๑ ห้องเรียน กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน  กิจกรรมวิเครำะห์ข่ำวและเหตุกำรณ์
ส้ำคัญ  กิจกรรมค่ำยวิชำกำร  โครงกำรส่งเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ผลงำน งำนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ
กำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์จำกกำรเรียนรู้กิจกรรมน้ำเสนอผลงำน  ซึ่งโครงกำร/งำน/กิจกรรมต่ำง 
ๆ สถำนศึกษำได้ส่งเสริมให้ด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตำมระยะเวลำที่ก้ำหนดไว้ และโครงกำร /งำน/กิจกรรม ต่ำง ๆ ได้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ ตำมสมรรถนะส้ำคัญในหลักสูตรแกนกลำง  กำรศึกษำขั นพื นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑  
ให้มีควำมสำมำรถในกำรท้ำงำน กำรอยู่ร่วมกัน กำรท้ำงำนเป็นทีม  กำรปรับตัวเพ่ือพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม  
และเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำนักเรียนให้บรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมท่ีก้ำหนด 
 
๒. ผลการพัฒนา  
  จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พบว่ำ นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ 
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และคิดเป็นระบบ ซึ่งน้ำไปสู่กำรพัฒนำตนเองในกำรสร้ ำงองค์ควำมรู้ ใหม่ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหำของตนเองและสังคมได้ นักเรียนมีแนวคิดที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดที่เหมำะสม มีเหตุผล มีควำมสำมำรถในกำรใช้
ทักษะชีวิต สำมำรถแก้ปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม ได้รับกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ตำมสมรรถนะส้ำคัญ
ในหลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำขั นพื นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑   
 โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียนอย่ำงมีระบบและสมเหตุสมผลได้แก่ กิจกรรมกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ส่งเสริม
ให้ครูจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำทักษะกำรคิดในแต่ละกลุ่มสำระ กิจกรรมกำรเปรียบเทียบและเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้
นักเรียนคิด วิเครำะห์อย่ำงมีวิจำรณญำณสำมำรถกำรบูรณำกำรในกลุ่มสำระและข้ำมกลุ่มสำระได้  กิจกรรมน้ำควำมรู้
เดิมมำสรุปเป็นควำมรู้ใหม่  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนำทักษะ หรือแนวควำมคิดสำมำรถน้ำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้  
กิจกรรมวันภำษำไทย น้ำเสนอวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหำโดยใช้ภำษำพูดและเขียน น้ำเสนอกิจกรรมต่ำง ๆ  เช่นคลินิกหมอ
ภำษำ กำรเล่ำนิทำนประกอบเพลง เป็นต้น  กิจกรรมBig book กำรท้ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม   มีควำมสำมำรถใน
กำรสรุปงำน หรือแนวคิดของกลุ่มได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนำทักษะกำรอ่ำน 
คิดวิเครำะห์ ให้ผู้เรียนได้บันทึกเรื่องรำวจำกสิ่งที่ตนเองได้อ่ำน  กล้ำที่จะแสดงออกทำงด้ำนควำมคิดในทำงที่สร้ำงสรรค์ 
 โครงกำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดประดิษฐ์ผลงำน  กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์  ส่งเสริมให้นักเรียนคิด และท้ำ
อย่ำงเป็นระบบ ให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมสำมำรถ หรือควำมถนัด เช่นกำรจัดสวนถำด  กำรแสดง 
Science Show กำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์  กำรจัดนิทรรศกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรแข่งขันจรวจขวดน ้ำ  และ
จรวดแรงดันลม เป็นต้น  กิจกรรมสร้ำงสรรค์ควำมคิดเพ่ือสังคม  ท้ำให้นักเรียนรู้จักกำรวำงแผนกำรท้ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ กำรตั งปัญหำ สมมุติฐำน ลงมือทดลอง และสรุปผลกำรทดลอง นักเรียนได้มีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติมที่หำ
ไม่ได้ในห้องเรียน ซึ่งจะฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่ำงคิด วิเครำะห์พิจำรณำสิ่งต่ำงๆ ใฝ่หำควำมรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิด



ควำมรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมสร้ำงสรรค์ผลงำนจำกวัสดุเหลือใช้  ก่อให้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ผลงำน 
พัฒนำนักเรียนให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ โดยใช้พื นฐำนควำมรู้เดิม เกิดกำรพัฒนำทักษะทีละ 
 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ กิจกรรม ๑ โครงงำน ๑ ห้องเรียน และกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน  
เพ่ือให้นักเรียนรู้จักกำรวำงแผนกำรท้ำงำนอย่ำงเป็นระบบ กำรตั งปัญหำ สมมุติฐำน ลงมือทดลอง และสรุปผลกำร
ทดลอง นักเรียนได้มีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติมที่หำไม่ได้ในห้องเรียน ซึ่งจะฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่ำงคิด วิเครำะห์
พิจำรณำสิ่งต่ำงๆ ใฝ่หำควำมรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมวิเครำะห์ข่ำวและเหตุกำรณ์ส้ำคัญ  กิจกรรมค่ำยวิชำกำร   
 โครงกำรส่งเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ผลงำน  งำนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรคิดริเริ่ม 
สร้ำงสรรค์  กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์จำกกำรเรียนรู้  กิจกรรมน้ำเสนอผลงำน  จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พบว่ำ 
นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และคิดเป็นระบบซึ่ง
น้ำไปสู่กำรพัฒนำตนเองในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ เพ่ือกำรตัดสินใจแก้ปัญหำของตนเอง และสังคม 
นักเรียนจะมีแนวคิดที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดท่ีเหมำะสม มีเหตุผล สำมำรถใช้ทักษะชีวิต ได้ดี ลดปัญหำ และควำมขัดแย้ง
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม มีผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๔   อัตรำเฉลี่ยร้อยละ  ๙๑.๗๖  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

๓. แนวทางการพัฒนา     
   สถำนศึกษำก้ำหนดแผนงำนเพ่ีอพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรม บุคลำกรครูเพ่ือ
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีกำรพัฒนำทำงด้ำนทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ    
กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีวิจำรณญำณ พร้อมทั งจัดกำรนิเทศครูอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์มีแนวโน้มที่สูงขึ นอย่ำง
เป็นล้ำดับ 
 

   มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์     ดีมำก ๑ ๐.๘๑ 
๕.๒  ผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์ ดีเยี่ยม ๑ ๑.๐๐ 
๕.๓  ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์ ดีมำก ๒ ๑.๖๕ 
๕.๔  ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ ดี ๑ ๐.๖๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ดีมาก ๕ ๔.๑๒ 
 
    ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๒. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๓. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในกำรสอบระดับชำติ 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนลำซำล กรุงเทพฯ ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรด้ำเนินกำรตำมโครงกำรและกิจกรรมของทำงฝ่ำยวิชำกำร 

เพ่ือพัฒนำคุณภำพทำงด้ำนกำรศึกษำ ที่ส่งผลถึงผู้เรียน สะท้อนถึงทักษะ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ที่ผู้เรียนได้รับโดยใช้
มำตรฐำนกำรศึกษำขั นพื นฐำนมำเป็นยุทธศำสตร์ในกำรวำงแผนกำรท้ำงำน ด้วยกระบวนกำร PDCA  เริ่มจำกกำรท้ำ



แผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  เพ่ือรองรับโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยในดังต่อไปนี  
      ๑. งำนจัดท้ำตำรำงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั น  เมื่อสิ นสุดกำรเรียนกำร
สอนในแต่ละภำคเรียนทำงระดับมัธยมศึกษำจัดให้มีกำรทดสอบปลำยภำคเพ่ือประมวลผลกำรเรียน  งำนจัดท้ำตำรำง
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนี ได้รวบรวมข้อมูล แต่ละรำยวิชำ จ้ำแนกตำมระดับผลกำรเรียน น้ำมำวิเครำะห์
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนหำร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้ำหนด เพ่ือพัฒนำผู้เรียนในล้ำดับต่อไป 
      ๒. งำนจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทำงด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ฯ  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลกำรประเมิน
สมรรถนะส้ำคัญของตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด ซึ่งได้แก่ 
               ๒.๑ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
                     - กำรรับและส่งสำร 
                    - วัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำ 
                     - กำรเลือกใช้และบูรณำกำรสื่อหรือเครื่องมือที่หลำกหลำยเพื่อกำรถ่ำยทอด 
                     - แลกเปลี่ยนควำมคิด ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเอง 
                ๒.๒ ควำมสำมำรถในกำรคิด  

  - กำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและคิดเป็นระบบ 
                       - กำรคิดวำงแผนกำรท้ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 

  - กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม 
                 ๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
                       - กำรเข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในสังคม 
                       - กำรแสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำได้ 
                       - กำรใช้เหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสำรสนเทศ ประกอบกำรตัดสินใจ 
                 ๒.๔ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
                        - กำรติดต่อสื่อสำรและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในเชิงบวกและท้ำงำน 
                        - ควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ในฐำนะเป็นสมำชิกในสังคม 
                        - กำรปรับตัวให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม 
                        - ควำมสำมำรถในกำรเผชิญหน้ำกับสถำนกำรณ์ท่ีเป็นปัญหำ 

              - กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
                 ๒.๕ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
                     - กำรใช้เทคโนโลยีในกำรศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือกำรพัฒนำตนเอง และสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้        

               กำรสื่อสำรกำรท้ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
                        - กำรเลือกใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ ในกำรสร้ำงสรรค์ชิ นงำน 
                        - กำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้นทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

             - กำรวิเครำะห์ และเลือกใช้สื่อได้เหมำะสมกับวัย   
 
 



            ๓. ด้ำนผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน โดยผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และ
เขียนในภำพรวมจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำผู้เรียน   มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
และเขียนเรื่องหรือข้อควำมท่ีได้จำกกำรอ่ำน โดยประเมินควำมสำมำรถของนักเรียนจำกทุกรำยวิชำจำกหัวข้อต่ำงๆ 
ดังนี  

    ๓.๑ สำมำรถคัดสรรสื่อที่ต้องกำรอ่ำนเพ่ือหำข้อมูลสำรสนเทศได้ตำมวัตถุประสงค์ และสำมำรถสร้ำง 
ควำมเข้ำใจและประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกกำรอ่ำน 

    ๓.๒ สำมำรถจับประเด็นส้ำคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
    ๓.๓ สำมำรถคิดวิเครำะห์ วิจำรณ์ควำมสมเหตุสมผล ควำมน่ำเชื่อถือล้ำดับควำมเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่ำน 
    ๓.๔ สำมำรถสรุปค่ำแนวคิดแง่คิดที่ได้จำกกำรอ่ำน 
    ๓.๕ สำมำรถสรุปอภิปรำยขยำยควำมคิดเห็นโต้แย้งสนับสนุนโน้มน้ำวโดยกำรเขียนสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ 

       ๔. งำนสรุปประเมินผลกำรเรียนรวบยอดระดับชำติ (O-NET)  ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ มัธยมศึกษำปีที่ ๓  และ
ชั นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  โดยท้ำกำรรวบรวมผลกำรทดสอบระดับชำติ และจัดท้ำสถิติคะแนน
เฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในแต่ละรำยวิชำ ตลอดจนกำรเปรียบเทียบกับขีดจ้ำกัดล่ำง
ตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนก้ำหนดไว้ 
 
๒. ผลการพัฒนา 
       ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีทำงโรงเรียนก้ำหนดคือ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  
              - นักเรียนระดับชั นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ มีผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้ำหนดร้อยละ ๙๑.๔๓ อยู่ 
                ในเกณฑ ์ดีเยี่ยม 
              - นักเรียนระดับชั นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ มีผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้ำหนดร้อยละ ๗๗.๕๔ อยู่ 
                ในเกณฑ ์ดีมำก 
              - นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๓ มีผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้ำหนดร้อยละ ๗๘.๓๘ อยู่ใน 
                เกณฑ์ ดีมำก 
              - นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ มีผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้ำหนด ร้อยละ ๗๗.๒๓ อยู่ใน 
                เกณฑ์ ดีมำก 
         จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระเฉลี่ยทุกระดับชั น มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๑๕    
         อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
        ๒.๒ ผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน  มีนักเรียนผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญตำมหลักสูตร ตำม 
              เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้ำหนดดังนี  
              - นักเรียนระดับชั นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ มีผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน  ผ่ำนเกณฑ์ที่ 
                โรงเรียนก้ำหนด ร้อยละ ๑๐๐  อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
              - นักเรียนระดับชั นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ มีผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน  ผ่ำนเกณฑ์ที่ 
                โรงเรียนก้ำหนด  ร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
              - นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๓ มีผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน  ผ่ำนเกณฑ์ที่ 
                โรงเรียนก้ำหนด  ร้อยละ ๙๙.๔๐  อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
              - นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ มีผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน  ผ่ำนเกณฑ์ที่ 



                โรงเรียนก้ำหนด ร้อยละ ๙๙.๒๓   อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
            จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน  เฉลี่ยทุกระดับชั น มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ  
            ๙๙.๖๕  อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
    ๒.๓ ด้ำนผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน มีนักเรียนผ่ำนกำรประเมินกำรประเมินกำรอ่ำน คิด 
          วิเครำะห์และเขียน ตำมเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้ำหนด ดังนี   
             - นักเรียนระดับชั นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่โรงเรียนก้ำหนด ร้อยละ ๘๒.๒๒ อยู่ 
                ในเกณฑ์ ดีมำก 
             - นักเรียนระดับชั นประถมศึกษำปีที่ ๔–๖ มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่โรงเรียนก้ำหนด ร้อยละ ๙๑.๑๐ อยู่ 
               ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
             - นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่  ๑–๓ มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่โรงเรียนก้ำหนด ร้อยละ ๗๖.๑๘ อยู่ 
               ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
             - นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่ ๔–๖ มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่โรงเรียนก้ำหนด ร้อยละ ๗๙.๕๙   อยู่ 
               ในเกณฑ์ ดี 
             จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำผลกำรประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียน เฉลี่ยทุกระดับชั นมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ   
             ๘๒.๒๗  อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
     ๒.๔ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั นพื นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ มีจ้ำนวนนักเรียนผลกำร 
           ทดสอบสูงกว่ำขีดจ้ำกัดล่ำง ในแต่ละระดับชั นดังนี  
              - นักเรียนระดับชั นประถมศึกษำปีที่ ๖ มีผลกำรทดสอบไม่ต่้ำกว่ำขีดจ้ำกัดล่ำง  ร้อยละ ๗๘.๖๖  อยู่ใน 
                เกณฑด์ีเยี่ยม 
               - นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่  ๓ มีผลกำรทดสอบไม่ต่้ำกว่ำขีดจ้ำกัดล่ำง   ร้อยละ ๖๔.๔๔  อยู่ใน 
                 เกณฑด์ีเยี่ยม 
               - นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่  ๖ มีผลกำรทดสอบไม่ต่้ำกว่ำขีดจ้ำกัดล่ำง  ร้อยละ ๕๕.๐๓   อยู่ใน 
                 เกณฑด์ีเยี่ยม 
             จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั นพื นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘    
             เฉลี่ยทุกระดับชั น มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ ๖๖.๐๒   อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
  จำกกำรด้ำเนินงำนใน มำตรฐำนที่ ๕  มีผลกำรประเมินคุณภำพได้อัตรำเฉลี่ย ร้อยละ  ๘๒.๔๐ อยู่ในระดับดีมำก 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนลำซำล มุ่งมั่นพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน และวิธีกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย พร้อมทั งมีกำร
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีกำรเรียนรู้อย่ำงชัดเจน  สร้ำงควำมสนใจให้ผู้เรียนอย่ำงสม่้ำเสมอ โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย กำรใช้แบบฝึกทักษะที่มีควำมหลำกหลำย  อีกทั งส่งเสริมในเรื่องของกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ น มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน มีผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ี
ก้ำหนดไว้  พร้อมทั งมีกำรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อเป็นกำรปลูกฝังผู้เรียน  เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม 
และเพ่ือน้ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพสูงกว่ำมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ  จึงได้
มุ่งเน้นเป็นพิเศษในสำระท่ีต้องปรับปรุง  จำกผลจำกกำรทดสอบ O-NET ดังนี  
 ระดบัชั นประถมศึกษำปีที่ ๖ มีสำระที่ควรปรับปรุงดังนี  
 



      สำระที่ ๑ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
      มำตรฐำน ส ๑.๑ รู้ และเข้ำใจประวัติ ควำมส้ำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำ ที่ตนนับถือ 
                           และศำสนำอ่ืน มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตำมหลักธรรม เพื่อ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 
ระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  มีสำระที่ควรปรับปรุงดังนี  
     สำระที่ ๑ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
     มำตรฐำน ส ๑.๑ รู้ และเข้ำใจประวัติ ควำมส้ำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำ ที่ตนนับถือ   
                          และศำสนำอ่ืน มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตำมหลักธรรม เพื่อ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข  
                          มำตรฐำน  
     มำตรฐำน ส ๑.๒ เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนที่ดี และธ้ำรงรักษำพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตน 
                          นับถือ 
     สำระที่ ๑ จ้ำนวนและกำรด้ำเนินกำร 
     มำตรฐำน ค ๑.๑ เข้ำใจถึงควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ้ำนวนและกำรใช้จ้ำนวนในชีวิตจริง 
     มำตรฐำน ค ๑.๔  เข้ำใจระบบจ้ำนวนและน้ำสมบัติเกี่ยวกับจ้ำนวนไปใช้ 
ระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  มีสำระที่ควรปรับปรุงดังนี  
     สำระที่ ๑ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
     มำตรฐำน ส ๑.๑ รู้ และเข้ำใจประวัติ ควำมส้ำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำ ที่ตนนับถือ 
                          และ ศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตำมหลักธรรม เพื่อ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 
     สำระที่ ๓ เศรษฐศำสตร์ 
     มำตรฐำน ส ๓.๒ เข้ำใจระบบ และสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ และควำมจ้ำเป็นของ 
                          กำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก 
     สำระที่ ๔ ประวัติศำสตร์ 
     มำตรฐำน ส ๔.๓ เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจและธ้ำรงควำม 
                          เป็น ไทย 
     สำระที่ ๕ ภูมิศำสตร์ 
     มำตรฐำน ส ๕.๑ เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน และกันใน 
                           ระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ ในกำร ค้นหำวิเครำะห์ สรุป และใช้ 
                           ข้อมูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     มำตรฐำน ส ๕.๒ เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด กำรสร้ำงสรรค 
                          วัฒนธรรม มีจิตส้ำนึก และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำรพัฒนำที่ 
                          ยั่งยืน 
     สำระที่ ๒  ชวีิตกับสิ่งแวดล้อม 
     มำตรฐำน ว ๒.๑  เข้ำใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  ควำมสัมพันธ์   
                           ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์ 
                           สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน้ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  
     มำตรฐำน ว ๒.๒  เข้ำใจควำมส้ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในระดับท้องถิ่น ประเทศ  
                           และโลกน้ำควำมรู้ไปใช้ในในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 



   สำระที่ ๓ สำรและสมบัติของสำร 
   มำตรฐำน ว ๓.๑  เข้ำใจสมบัติของสำร  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสำรกับโครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำง   
                          อนุภำค  มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ น้ำควำมรู้ไปใช้ 
                          ประโยชน์ 
  สำระที่ ๗  ดำรำศำสตร์และอวกำศ 
  มำตรฐำน ว ๗.๑  เข้ำใจวิวฒันำกำรของระบบสุริยะ กำแล็กซีและเอกภพกำรปฏิสัมพันธ์ภำยในระบบสุริยะและผลต่อ      
                        สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์  กำรสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และ 
                        น้ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  มำตรฐำน ว ๗.๒  เข้ำใจควำมส้ำคัญของเทคโนโลยีอวกำศท่ีน้ำมำใช้ในกำรส้ำรวจอวกำศและทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำน 
                        กำรเกษตรและกำรสื่อสำร  มีกระบวนกำรสืบเสำะ หำควำมรู้และจิตวิทยำศำสตร์ สื่อสำรสิ่งที่ 
                        เรียนรู้และน้ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
  มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ 
                   อาชีพสุจริต 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่
อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 
 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑  วำงแผนกำรท้ำงำนและด้ำเนินกำรจน
ส้ำเร็จ 

๓,๘๔๖ ๔,๔๑๘ ๘๗.๐๕ ๒ ๑.๗๔ 

๖.๒  ท้ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และ
ภูมิใจในผลงำนของตนเอง 

๓,๘๓๐ ๔,๔๑๘ ๘๖.๕๓ ๑ ๐.๘๗ 

๖.๓  ท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๓,๘๒๓ ๔,๔๑๘ ๘๖.๕๓ ๑ ๐.๘๗ 
๖.๔  มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้

เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ 
๓,๘๑๑ ๔,๔๑๘ ๘๖.๒๖ ๑ ๐.๘๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖   ๘๖.๖๓ ๕ ๔.๓๔ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและจัดโครงกำร/กิจกรรมดังนี  
 โครงกำรที่ ๑ คือ โครงกำรพัฒนำทักษะกำรท้ำงำน ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม และ
กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดท้ำโครงงำน  โครงกำรที่ ๒ คือโครงกำรส่งเสริมกำรท้ำงำนและมุ่งมั่นพัฒนำงำน ซึ่งมีกิจกรรม
กำรแสดงผลงำนนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดของผู้เรียน และกิจกรรมนิทรรศกำรวิชำกำร 
โครงกำรที่ ๓ คือ โครงกำรร่วมคิดร่วมท้ำ ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมกำรท้ำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมกำร
ท้ำงำนในรูปแบบประชำธิปไตร และโครงกำรที่ ๔  คือ โครงกำรลูกเรียนรู้ครูและพ่อแม่ช่วยส่งเสริมซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริม
กำรประกอบอำชีพสุจริต กิจกรรมน้ำเสนอประโยชน์และควำมส้ำคัญของอำชีพและกิจกรรมแนะแนวอำชีพ  
 
 



๑. วิธีการพัฒนา  
 ทำงโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรท้ำงำน รักกำรท้ำงำน สำมำรถ
ท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้  รู้จักกำรแก้ปัญหำร่วมกันทั งงำนรำยบุคคลและกำรท้ำงำนเป็นกลุ่มนักเรียนท้ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข  รู้จักวำงแผนงำนและท้ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพท้ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ พัฒนำงำนของตนเองและภูมิใจใน
ผลงำน มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต จัดกิจกรรมแสดงผลงำนของนักเรียน นิทรรศกำรวิชำกำร โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ทั ง ๘ กลุ่มสำระ  จัดงำนแสดงผลงำนทำงวิชำกำรกำรเรียนรู้ซึ่งจะควบคู่กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
นักเรียนจัดท้ำผลงำนชิ นงำนโครงงำนและน้ำเสนอผลงำนนิทรรศกำร จัดกิจกรรมอำชีพเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประกอบ
อำชีพสุจริต น้ำเสนอประโยชน์และควำมส้ำคัญของอำชีพเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศึกษำต่อ 
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จำกกำรด้ำเนินกิจกรรมพบว่ำ นักเรียนมีทักษะในกำรท้ำงำน มีกำรวำงแผนกำรท้ำงำน ด้ำเนินงำนตำมขั นตอน
ที่ก้ำหนดได้   ท้ำให้งำนบรรลุผลส้ำเร็จตำมวัตถุประสงค์   ท้ำให้นักเรียนเกิดควำมรู้สึกพอใจและชื่นชอบต่องำนที่ได้รับ
มอบหมำย มีควำมกระตือรือร้น มีควำมรับผิดชอบต่องำนตั งใจและพำกเพียร  มีควำมรอบคอบในกำรท้ำงำน รู้จักกำร
ยอมรับข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน สำมำรถท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนและปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้น้ำ
และผู้ตำมที่ดี และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริตได้รับกำรส่งเสริมให้มีกิจกรรมแสดงผลงำน นิทรรศกำรวิชำกำรตำมควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของนักเรียนท้ำให้นักเรียนเกิดควำมพอใจและแรงบันดำลใจ  ผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๖ 
อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๖๓ อยู่ในระดับดีมำก 
 
๓. แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนควรเปิดโอกำสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตำมควำมถนัดควำมชอบของตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดควำม
รับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย รักกำรท้ำงำน และส่งผลให้นักเรียนมีผลกำรเรียนที่ดีขึ นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มารตราฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

จ านวน/ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑  ครูมีกำรก้ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั งด้ำน
ควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒๐๗ ๒๓๖ ๘๗.๗๑ ๑ ๐.๘๘ 

๗.๒  ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้
ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 

๒๐๘ ๒๓๖ ๘๘.๑๔ ๑ ๐.๘๘ 

๗.๓  ครูออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและพัฒนำกำรทำง
สติปัญญำ   

๒๐๙ ๒๓๖ ๘๘.๕๖ ๒ ๑.๗๗ 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำร
น้ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำร
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๒๑๒ ๒๓๖ ๘๙.๘๓ ๑ ๐.๙๐ 

๗.๕  ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 

๒๐๘ ๒๓๖ ๘๘.๑๔ ๑ ๐.๘๘ 

๗.๖ ครูให้ค้ำแนะน้ำ ค้ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่
ผู้เรียนทั งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วย
ควำมเสมอภำค 

๒๑๖ ๒๓๖ ๙๑.๕๓ ๑ ๐.๙๒ 

๗.๗  ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกำร
สอน 

๒๑๕ ๒๓๖ ๙๑.๑๐ ๑ ๐.๙๑ 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงทีด่ี และเป็น
สมำชิกท่ีดีของสถำนศึกษำ 

๒๑๗ ๒๓๖ ๙๑.๙๕ ๑ ๐.๙๒ 

๗.๙  ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับ
มอบหมำยเต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ 

๒๑๓ ๒๓๖ ๙๐.๒๕ ๑ ๐.๙๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗   ๘๙.๖๙ ๑๐ ๘.๙๖ 
 
ร่องรอยความพยายาม ( โครงการ/ กิจกรรมท่ีท า ) 
   โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูโดยจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
      ๑.  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำครูให้ปฏิบัติงำนเต็มศักยภำพ 
              ๑.๑  กิจกรรมนิเทศครูให้พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนวิชำกำรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



              ๑.๒  กิจกรรมนิเทศครูในกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และน้ำผลไปพัฒนำ 
              ๑.๓  กิจกรรมนิเทศครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โดยค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
              ๑.๔  กิจกรรมนิเทศครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
              ๑.๕  กิจกรรมนิเทศครูให้วัดประเมินผลที่เน้นพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรหลำกหลำย 
              ๑.๖   กิจกรรมนิเทศครูในกำรให้ค้ำปรึกษำแก้ไขปัญหำกำรเรียนและคุณภำพชีวิต 
              ๑.๗ กิจกรรมนิเทศครูให้ศึกษำวิจัยพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และน้ำผลไปปรับกำรสอน 
              ๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่สอนเต็มควำมสำมำรถ 
              ๑.๙ กิจกรรมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
     ๒.  โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจรรยำบรรณวิชำชีพ และกำรเป็นสมำชิกที่ดีของลำซำล 
              ๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
              ๒.๒ กิจกรรมนิเทศครูใหม่ รู้รัก รู้สำมัคคี ทุกคนมี  จิตตำรมณ์ลำซำล 
              ๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำและสำธำรณะกุศล 
              ๒.๔ กิจกรรมรวบรวมผลคะแนน o-net และน้ำผลเป็นข้อมูลพัฒนำ 
      ๓.  โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญและก้ำลังใจแก่บุคลำกร 
              ๓.๑ กิจกรรมมอบรำงวัลแก่ครูในวันไหว้ครู 
              ๓.๒ กิจกรรมมอบสวัสดิกำรแก่บุคลำกรในรูปแบบหลำกหลำย  
              ๓.๓ กิจกรรมจัดงำนเลี ยงฉลองในโอกำสและเทศกำลส้ำคัญ 

    ๓.๔ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรให้ได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนนอกสถำนศึกษำ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
            สถำนศึกษำก้ำหนดเป้ำหมำยพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอย่ำงชัดเจน โดยใช้แนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั นพื นฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เป็นคู่มือในกำร
วำงแผนพัฒนำและจัดท้ำแผนปฏิบัติงำนประจ้ำปี เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด้ำเนินกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย  จัดประชุม
คณะท้ำงำนชี แจงขอบข่ำยภำระงำน บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ร่วมกันศึกษำจุดอ่อน จุดแข็ง จุดที่ต้องกำรพัฒนำ  
ก้ำหนดเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับจุดพัฒนำ จัดวำงยุทธศำสตร์ ในกำรด้ำเนินงำนพัฒนำ  ก้ำหนดงำน/ โครงกำร/ 
กิจกรรม รองรับเป้ำหมำยพัฒนำ ก้ำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน  มอบหมำยผู้รับผิดชอบงำน ก้ำหนดกำรก้ำกับ
ติดตำม ประเมิน- สรุปงำนและรวบรวมผลใช้เป็นข้อมูลพัฒนำ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย จึงจัดท้ำโครงกำร / 
กิจกรรมรองรับ ๓ โครงกำร ดังนี     
          ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
               จัดประชุมและนิเทศควำมรู้แก่ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยเชิญวิทยำกรให้ควำมรู้แก่ครูให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรอย่ำงถูกต้อง   ติดตำมให้ค้ำแนะน้ำ ให้ครูร่วมกันก้ำหนดเป้ำหมำย
คุณภำพผู้เรียนให้ครอบคลุมทั งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร สมรรถนะส้ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน ร่วมกันวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่แสดงถึง กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  แต่งตั งครูผู้ทรงคุณวุฒิติดตำมให้ค้ำแนะน้ำช่วยเหลือ โดยก้ำหนดวันให้กำรนิเทศควำมรู้ ด้ำนกำร
วิเครำะห์สภำพผู้เรียนและส่งเสริมสนับสนุนครูให้ท้ำกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลทุกกลุ่มวิชำ บันทึกผลและใช้
ข้อมูลผู้เรียนเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภำพควำมแตกต่ำงของผู้เรียน  นอกจำกนี ได้



จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เป็นรำยวิชำให้เข้ำใจกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรหลำกหลำย โดย
ค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสติปัญญำของผู้เรียน  จัดให้มีกำรส้ำรวจแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัต กรรมเทคโนโลยีใน
สถำนศึกษำเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภำยใน สนับสนุนกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรนิเทศกำรใช้สื่อท้ำให้
ครูมีควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อนวัตกรรมอย่ำงคุ้มค่ำ  ส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้และน้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำร
ร่วมกับสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้  ส้ำรวจภูมิปัญญำท้องถิ่นใกล้องค์กรและน้ำมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ จัดให้มีกำรนิเทศควำมรู้ด้ำนกำรวัด-กำรประเมินผลโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
เพ่ือให้ครูสำมำรถเลือกใช้ให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพวิชำและควำมแตกต่ำงของผู้เรียน  นิเทศครูให้มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรให้ค้ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำผู้เรียน  โดยประชุมและน้ำปัญหำผู้เรียนเป็นตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ให้ครู
ร่วมกันวำงแนวทำงแก้ไขและให้ค้ำแนะน้ำช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม สนับสนุนครูให้มีกำรศึกษำวิจัย
ในชั นเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั ง และน้ำข้อมูลไปพัฒนำผู้เรียน นิเทศครูให้ได้รัยควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง   หัวหน้ำฝ่ำย
วิชำกำรจัดประชุมหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดี เพ่ือน้ำควำมรู้และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ไปให้
ค้ำแนะน้ำช่วยเหลือและพัฒนำครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ให้สำมำรถด้ำเนินงำนวิชำกำรไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็น
ระบบและจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของลาซาล 
     สถำนศึกษำส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงต่อเนื่องโดยเชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ วิชำชีพ
ครู นอกจำกนี ท่ำนอธิกำรเป็นผู้ปลูกฝังแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลำกร เป็นผู้น้ำกำรสวดภำวนำ
ร่วมกันก่อนกำรประชุม อบรม สัมมนำ และในกำรประชุมครูทุกครั งจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดหลัก
คุณธรรม ๑๒ ประกำรของท่ำนนักบุญยวง เดอ ลำซำลเป็นข้อคิดให้กับครู ให้ค้ำแนะน้ำตักเตือนครู ในกำรอบรมดูแล
แก้ไขปัญหำผู้เรียนตลอดจนกำรสร้ำงควำมศรัทธำในจรรยำบรรณวิชำชีพครู ก้ำหนดให้ครูทุกระดับสำยงำนร่วมกันสวด
ภำวนำตอนเช้ำก่อนท้ำกำรสอน  และได้จัดพิมพ์ข้อคิดและหลัก คุณธรรมในใบข่ำวประจ้ำวัน ซึ่งครูทุกคนต้องน้ำไปอ่ำน
และรับรู้ควำมเป็นไปในสถำนศึกษำในทิศทำงเดียวกัน  ได้จัดส่งบุคลำกรให้ศึกษำดูงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรและน้ำควำมรู้ ,มำประยุกต์ใช้ในองค์กร  ให้กำรนิเทศแก่ครูทุกคนให้มีควำมรักควำม
สำมัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังจิตตำรมณ์ของคณะลำซำล และสร้ำงควำมตระหนักให้ครูเห็นคุณค่ำของกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ขององค์กรและปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสม  ส่งเสริมครูให้เข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ จัดตั งชมรมครูพุทธ -ครูคริสต์ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเลื่อมใสศรัทธำในศำสนำ ปฏิบัติศำสนกิจในศำสนำที่ตนนับถือ เช่นครูพุทธเข้ำร่วมกิจกรรมหล่อ
เทียนจ้ำน้ำพรรษำและถวำยเป็นพุทธบูชำ ณ.วัดผ่องพลอย วัดบำงนำนอกและวัดศรีเอ่ียม จัดงำนทอดผ้ำป่ำ ณ .วัดป่ำ
แสนสุข นครรำชสีมำ จัดให้มีกำรตักบำตรในวันเด็ก ครูพุทธร่วมตักบำตรเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียนและส่งเสริมควำม
ศรัทธำในศำสนำให้แก่นักเรียนโดยจัดให้มีกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน ฯลฯ ส้ำหรับครูคริสต์ได้ปฏิบัติศำสนกิจทำง
ศำสนำโดยเข้ำร่วมพิธีมิสซำวันศุกร์ต้นเดือน  กำรท้ำนพวำรทุกวันพุธ กำรสวดภำวนำเดินรูป ๑๔ ภำค กำรเฝ้ำศีลมหำ
สนิท จัดงำนเฉลิมฉลองถวำยเกียรติแม่พระปฏิสนธินิรมล  วำงพวงมำลำท่ำนนักบุญยวง เดอ ลำซำล  ไปร่วมสวด
ภำวนำในงำนศพ บริจำคสิ่งของในเทศกำลคริสต์มำส ฯลฯ  นอกจำกนี ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณกุศลและมี
จิตอำสำในกำรบ้ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น เข้ำเยี่ยมและให้ก้ำลังใจมูลนิธิสงเครำะห์เด็กพัทยำ จัดเยี่ยม
ผู้สูงอำยุที่คำมิเลี่ยน สำมพรำน  เยี่ยมบ้ำรุงขวัญผู้ป่วยทหำรผ่ำนศึกในวันไหว้ครู หำรำยได้โดยจ้ำหน่ำยดอกPoppy เพ่ือ
ช่วยทหำรผ่ำนศึก และบริจำคทุนทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องเขียน เสื อผ้ำ ของเล่นให้แก่เด็กยำกจนที่กำญจนบุรี ฯลฯ 
 
 



      ๓. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
      สถำนศึกษำเสริมสร้ำงขวัญก้ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรทุกฝ่ำยโดยจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
อย่ำงหลำกหลำย  เช่น ในวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ซึ่งเป็นวันไหว้ครู คณะกรรมกำรรวบรวมรำยชื่อครูที่ปฏิบัติงำนด้วยควำม
ขยันหมั่นเพียร ไม่ขำด ไม่ลำ ไม่เคยมำท้ำงำนสำย รำยชื่อครูที่ท้ำงำนครบ ๑๐ปี,๒๐ปี, ๓๐ปี ,๓๕ปี และครูที่ปฏิบัติงำน
จนถึงวัยเกษียณอำยุ น้ำเสนอผู้บริหำรเพ่ือจัดเตรียมรำงวัลส้ำหรับมอบในวันไหว้ครู กำรรวบรวมข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรในสถำนศึกษำจัดท้ำอย่ำงเป็นระบบและถูกต้อง ครูสำมำรถสอบถำมข้อมูลเหล่ำนี ได้เมื่อเกิดควำมสงสัย 
และจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์คุณควำมดี ในใบข่ำวสำรประจ้ำวันและประกำศเกียรติคุณในวำรสำรลำซำล นอกจำกนี 
สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรเลื่อนขั นเงินเดือนทุกปีกำรศึกษำ จัดมอบโบนัสประจ้ำปีในงำนเลี ยงฉลองส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับ
ปีใหม่ กำรจัดท้ำประกันอุบัติเหตุแก่บุคลำกรทุกฝ่ำยและชี แจงสิทธิประโยชน์ในกำรรักษำพยำบำลให้เข้ำใจอย่ำงถูกต้อง 
โดยมีบุคลำกรที่ท้ำหน้ำที่อ้ำนวยควำมสะดวกและให้กำรช่วยเหลือเบื องต้นเมื่อเกิดปัญหำ สนับสนุนกำรท้ำประกันชีวิต
และร่วมจ่ำยสมทบให้จ้ำนวนหนึ่งทุกเดือน  เมื่อบุพกำรีหรือคู่สมรสของครูเสียชีวิต จะแจ้งข่ำวไปทุกระดับสำยงำน เพ่ือ
รวบรวมน ้ำใจจำกเพ่ือนร่วมงำน สถำนศึกษำมอบเงินสงเครำะห์ฌำปนกิจจ้ำนวนหนึ่งและเป็นเจ้ำภำพ ๑ คืน  ผู้บริหำร
จะเยี่ยมเยียนครูที่เจ็บป่วยทุกคนและถ้ำมีควำมจ้ำเป็นต้องรับกำรผ่ำตัดที่โรงพยำบำลของรัฐบำล ท่ำนผู้อ้ำนวยกำรจะ
ติดต่อให้ท้ำกำรรักษำที่โรงพยำบำลจุฬำ ซึ่งครูตลอดจนสมำชิกในครอบครัวของครู ได้รับกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
สถำนศึกษำสนับสนุนครูที่ต้องกำรพัฒนำตนเองเพ่ือเพ่ิมวุฒิกำรศึกษำโดยมอบทุน กำร ศึกษำแก่ครูที่ขอรับทุนตำม
เกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด ส้ำหรับครูเกษียณที่มีสุขภำพแข็งแรงและต้องกำรท้ำงำนต่อ สำมำรถเขียนค้ำร้องเพ่ือขอต่อ
อำยุกำรท้ำงำน  ปัจจุบันนี มีครูที่ต่ออำยุงำนมำแล้ว ๑๗ ปีสถำนศึกษำ เห็นคุณค่ำของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้วยควำม
ตั งใจ ได้จัดงำนเลี ยงสนองตอบควำมดีของครูอย่ำงเหมำะสมตำมโอกำสและเทศกำลส้ำคัญ เช่น งำนเลี ยงต้อนรับครูใหม่
ซึ่งจัดหลังวันไหว้ครู   สร้ำงบรรยำกำศในครอบครัวให้ทุกคนได้รู้จักสมำชิกใหม่และสร้ำงควำมอบอุ่นและก้ำลังใจแก่ครู
ใหม่  งำนเลี ยงฉลองส่งท้ำยปีเก่ำ- ต้อนรับปีใหม่  นอกจำกจะมีกำรจับรำงวัลแลกเปลี่ยนของขวัญกันแล้ว ผู้บริหำรจับ
รำยชื่อมอบของรำงวัลและเงินแก่ครูที่โชคดี ซึ่งครูได้รับรำงวัลเป็นส่วนมำก   ในวันสงกรำนต์หลังจำกเสร็จพิธีรดน ้ำ ด้ำ
หัวผู้ใหญ่แล้ว จะมีงำนเลี ยงฉลองปีใหม่ไทย ทุกปีหลังจำกเสร็จงำนประจ้ำปีจะจัดงำนเลี ยงขอบคุณแก่บุคลำกรทุกฝ่ำย
และหักเงินรำยได้ของโรงเรียนจำกกำรจัดงำนลำซำเลียนแฟร์จ้ำนวนหนึ่งฝำกเข้ำบัญชีแก่ครูทุกคน  เมื่อโรงเรียนมีกำร
ประชุมครูทั งโรงเรียนหลังจำกกำรจัดประชุม อบรม สัมมนำ ท้ำกิจกรรมหรือกำรเตรียมงำนส้ำคัญ ฯลฯ  จะมีกำรจัด
อำหำรหรือของว่ำงให้บริกำรเสมอ จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนสุขภำพโดยติดต่อโรงพยำบำลให้มำตรวจสุขภำพฟรี แนะน้ำ
กำรเตรียมตัวก่อนตรวจร่ำงกำย โดยฝ่ำยบุคลำกรได้ติดต่อกับโรงพยำบำลอินเตอร์บำงปะกอก ๙ และแจ้งแก่บุลำกรทุก
ฝ่ำย เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมในวันตรวจร่ำงกำย ที่ได้รับกำรบริกำรได้แก่  กำรตรวจวัดสำยตำ ตรวจวัดควำมดันโลหิต 
เจำะเลือด ตรวจปัสสำวะ ตรวจภำยใน ตรวจมะเร็งเต้ำนม ฯลฯ เมื่อได้รับผลตรวจ  ฝ่ำยบุคลำกรจะส่งผลตรวจให้แก่
บุคลำกรทุกคนและติดตำมในกรณีที่ไม่ได้รับผลตรวจ เนื่องจำกผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจถึงภำวะเศรษฐกิจของสังคมใน
เมืองหลวงที่มีค่ำครองชีพสูง จึงสนับสนุนส่งเสริมครูให้มีรำยได้เพ่ิมขึ น เช่น กำรสอนพิเศษหลังโรงเรียนเลิกเรียนเวลำ
ปกติ กำรสอนพิเศษในวันเสำร์ ทั งด้ำนวิชำกำรและวิชำพิเศษ เช่น ดนตรี นำฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ ฟุตบอล ฯลฯ  กำร
สอนเรียนปูพื นฐำนภำคฤดูร้อนและจัดแบ่งรำยได้ให้แก่ครูทุกคนที่มำท้ำงำน ด้วยควำมเป็นธรรมเหมำะสมตำมหน้ำที่
และภำระงำน นอกจำกนี ได้สนับสนุนครูให้มีรถบริกำรรับ- ส่งนักเรียน เป็นกำรเพ่ิมรำยได้อีกทำงหนึ่ง    และเพ่ือ
เสริมสร้ำงเกียรติคุณ ควำมภำคภูมิใจในกำรปฏิบัติงำนและท้ำให้เกิดขวัญก้ำลังใจเพ่ิมขึ นจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนครูให้
น้ำเสนอผลงำน โดยติดตำมข่ำวกำรมอบรำงวัลของหน่วยงำนนอกสถำนที่และประชุมครูบริหำร รวบรวมข้อมูล และ
คัดเลือกครูจำกผลงำนที่ปรำกฏ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้ค้ำแนะน้ำช่วยเหลือเอื ออ้ำนวยควำมสะดวกในกำรด้ำเนิน งำน 



เพ่ือให้ครูได้ส่งผลงำนเพ่ือรับรำงวัลจำกหน่อยงำนนอกองค์กร เช่น รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร “ครูสอนดี” แต่ละ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของคุรุสภำ “ครูดีเด่น” กลุ่มสัมพันธ์ ๑๘ ของครูโรงเรียนเอกชนที่จัดที่โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ กำรขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ของกระทรวง ศึกษำธิกำร กำรขอพระรำชทำนเข้ำเฝ้ำใน
พระรำชวังเพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติ “ครูอำวุโส” ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เช่น เบญจมำภรณ์มงกุฎไทย   
เบญจมดิเรกคุณำภรณ์  จตุตถดิเรกคุณำภรณ์ ฯลฯ ซึ่งสถำนศึกษำติดตำมและประชำสัมพันธ์ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง เป็น
กำรส่งเสริมครูให้ได้รับโอกำสแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถให้ปรำกฏในสังคม สร้ำงควำมภำคภูมิใจและเสริมขวัญก้ำลังใจ
แก่บุคลำกร ตลอดจนสร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร 
 
๒. ผลการพัฒนา  
        กำรพัฒนำตำมแผนปฏิบัติกำร ท้ำให้ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สำมำรถก้ำหนดเป้ำหมำยพัฒนำได้สอดคล้องตำมเป้ำหมำยคุณภำพในหลักสูตร  จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภำพ
ชีวิตและเป็นที่ยอมรับในสังคมเพ่ิมขึ น ครูมีควำมรู้ควำมข้ำใจในกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและสำมำรถวิเครำะห์
ผู้เรียนและท้ำกำรวิจัยในชั นเรียนได้อย่ำงถูกต้อง ท้ำให้รู้ปัญหำที่แท้จริงเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสติปัญญำและ
สภำพแวดล้อมของผู้เรียน สำมำรถน้ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหำผู้เรียนได้ถูกต้อง
ตรงสภำพปัญหำเพ่ิมขึ น สำมำรถแบ่งกลุ่มนักเรียนและจัดกิจกรรมที่ตอบสนองควำมแตกต่ำง จัดกำรสอนเสริมเพ่ือ
ยกระดับพื นฐำนควำมรู้ของผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ น จำกกำรอบรมและนิเทศกำรน้ำสื่อเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท้ำให้ครูมีทักษะในกำรใช้สื่อ สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ง่ำยขึ น ท้ำให้ผู้เรียนเกิดควำม
สนุกสนำนและเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ นด้วยควำมตั งใจ กำรเชิญวิทยำกรท้องถิ่นมำให้ควำมรู้ ท้ำให้ผู้เรียนเกิด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกิดควำมภูมิใจในภูมิปัญญำไทย และเป็นแนวทำงให้ผู้เรียนสำมำรถน้ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำร
ด้ำเนินชีวิต ครูได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรหลำกหลำย ท้ำให้สำมำรถเลือกใช้วิธีกำรที่
เหมำะสมกับธรรมชำติของวิชำที่สอนและควำมแตกต่ำงของสภำพผู้เรียน สำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีวั ดผลที่ใช้คะแนนจำก
กำรสอบ เป็นกำรวัดที่เน้นพัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนตำมควำมเหมำะสมของวิชำ จำกกำรประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในสำยงำนและต่ำงสำยงำนท้ำให้ครูเข้ำใจธรรมชำติและพัฒนำกำรตำมวัยของผู้เรียน ครูสำมำรถใช้
จิตวิทยำในกำรให้ค้ำแนะน้ำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำได้ถูกต้องขึ น รู้จักใช้วิธีกำรผ่อนหนักเบำ ใช้ควำมรักควำมเข้ำใจ
เป็นเครื่องมือในกำรแก้ปัญหำ ท้ำให้ผู้เรียนมีควำมสุขสำมำรถปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงมีคุณภำพ กำรพัฒนำ
ดังกล่ำวท้ำให้ครูปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ น                                                    
        ผลกำรด้ำเนินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพท้ำให้ครูมีควำมภำคภูมิใจในวิชำชีพ   
มีควำมรักและเมตตำศิษย์ ปฏิบัติตนตำมหลักค้ำสอนของท่ำนนักบุญยวง เดอ ลำซำล ในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ศิษย์
และผู้เกี่ยวข้อง เป็นครูดีมีคุณภำพและเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร เป็นผู้มีควำมเลื่อมใสศรัทธำในศำสนำ ตั งใจปฏิบัติ
ศำสนกิจด้วยใจยึดมั่นในคุณควำมดีสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีจิตใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันกำร
เสียสละแก่ผู้อื่น เป็นผู้มีจิตสำธำรณะได้เข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณะกุศล ปฏิบัติตนโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำ
ส่วนตนและบ้ำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
        ผลกำรด้ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงขวัญก้ำลังใจท้ำให้บุคลำกรเกิดทัศนคติที่ดีในองค์กร เกิดขวัญก้ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มศักยภำพและให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำ จำกกำรด้ำเนินงำนประเมิน
คุณภำพมำตรฐำนที่  ๗  อัตรำเฉลี่ยร้อยละ  ๘๙.๖๙  อยู่ในระดับดีมำก 



๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๑ ส่งเสริมสนับสนุนและนิเทศครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักสูตรอย่ำงถูกต้อง เข้ำใจเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน วิธีกำรกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สนองตอบควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ กำรใช้สื่อเทคโนโลยีและน้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัด -
ประเมินผล ด้วยวิธีกำรหลำกหลำยที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำผู้ เรียน กำรศึกษำวิจัยและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่รับผิดชอบและใช้ผลในกำรปรับกำรสอนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั ง และติดตำมกำร
พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของครูอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับสำยงำน โดยปรับเปลี่ยนกำรมุ่งเน้นให้เกิดกำรท้ำงำนเป็น
ทีมกำรรับผิดชอบร่วมกันและกำรเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ครูทุกคนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ร่วมกันวำงแนวทำงแก้ปัญหำ
และช่วยเหลือกันและกันมำกขึ น เปิดโอกำสให้ครูน้ำเสนอควำมต้องกำรและจะให้ควำมช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม     
 ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยำบรรณวิชำชีพครู อบรมสัมมนำ ให้
ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจจิตตำรมณ์คณะลำซำลและน้ำคุณธรรม ๑๒ ประกำรของท่ำนนักบุญยวง เดอ ลำซำล มำใช้เป็น
แบบอย่ำงที่ดีในกำรด้ำเนินชีวิต สร้ำงควำมตระหนักในกำรเป็นเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร ปฏิบัติตนให้มีควำมศรัทธำใน
ศำสนำ สนับสนุนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำที่ตนนับถือและน้ำเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณะกุศลเพ่ือเสริมสร้ำงจิต
สำธำรณะและกำรบ้ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
   ๓. ให้กำรสนับสนุนและเสริมสร้ำงขวัญก้ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรทุกฝ่ำยด้วยควำมเป็นธรรม เปิด
โอกำสให้บุคลำกรได้น้ำเสนอควำมคิดหรือควำมต้องกำรในรูปแบบหลำกหลำยและจัดให้ตำมสภำพควำมเป็นไปได้อย่ำง
เหมำะสม  ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในกำรน้ำเสนอผลงำนเพ่ือขอรับรำงวัลจำกหน่วยงำนนอกสถำนศึกษำด้วย
ควำมยุติธรรมโดยเปิดโอกำสให้น้ำเสนอชื่อตนเองหรือชื่อของเพ่ือนร่วมงำนให้ผู้บังคับยัญชำใช้เป็นตัวเลือกอย่ำง
เหมำะสมในกำรขอรับรำงวัลโล่เกียรติบัตรหรือเข็มเชิดชูเกียรติฯลฯ จำกหน่วยงำนนอกสถำนศึกษำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
จะเกิดควำมภำคภูมีใจที่ได้กำรยอมรับจำกเพ่ือนร่วมงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑  ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียน 

ดีมำก ๑ ๐.๙๓ 

๘.๒  ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำร
ประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 

ดีมำก ๒ ๑.๘๔ 

๘.๓  ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
ก้ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร 

ดีมำก ๒ ๑.๘๕ 

๘.๔  ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำร
กระจำยอ้ำนำจ 

ดีมำก ๒ ๑.๘๕ 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ 

ดีมำก 
 

๑ ๐.๙๔ 

๘.๖  ผู้บริหำรให้ค้ำแนะน้ำ ค้ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัด
กำรศึกษำเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 

ดีมำก ๒ ๑.๘๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ดีเยี่ยม ๑๐ ๙.๒๖ 
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
      โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร / กิจกรรม ดังนี  
           ๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพภำวะผู้น้ำและบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำ    
                ๑.๑ กิจกรรมกำรวำงแผนและก้ำหนดทิศทำงพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
                ๑.๒ กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรเป็นผู้น้ำทำงวิชำกำร 
 ๒. โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม 
       ๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม 
       ๒.๒ กิจกรรมกำรก้ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
 ๓. โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี 
      ๓.๑ กิจกรรมกำรจัดท้ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
                ๓.๒ กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ก้ำกับ และประเมินผลกำรด้ำเนินงำนและสร้ำงขวัญก้ำลังใจใน 
                     กำรปฏิบัติงำน 
 ๔. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรพร้อมรับกระจำยอ้ำนำจและร่วมพัฒนำโรงเรียน 
      ๔.๑ กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรมีควำมสำมำรถและร่วมพัฒนำโรงเรียน 
      ๔.๒ กิจกรรมมอบหมำยงำนและกระจำยงำนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 ๕. โครงกำรส่งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 ๖. โครงกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำร 
      ๖.๑ กิจกรรมให้ค้ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพ 
      ๖.๒ กิจกรรมติดตำมก้ำกับ ประเมิน และน้ำผลประเมินไปพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 



๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนลำซำลโดยฝ่ำยบริหำรได้ส่งเสริมให้ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ ศึกษำค้นคว้ำข้อมูล
ข่ำวสำร และน้ำมำปรับพัฒนำโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพ ครอบคลุมงำนทั ง ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประ
มำน ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และงำนบริหำรทั่วไป ผู้บริหำรมีกำรจัดท้ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ มำพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกำสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน มี
กำรประเมินผลงำนเพ่ือน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำ ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน คณะผู้บริหำรได้จัดท้ำแผนปฏิบัติ
กำร มีกำรนิเทศติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน  มีกำรมอบขวัญและก้ำลังใจให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ ให้ค้ำแนะน้ำแก่
บุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ  พัฒนำบุคลำกรให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน และปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่  ใช้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมำพัฒนำโรงเรียน ส่งผลให้กำรบริหำรงำนโรงเรียนพัฒนำไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 
๒. ผลของการพัฒนา  
 ผลของกำรพัฒนำโรงเรียน พบว่ำ ผู้บริหำรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนมี
แผนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรวำงแผนก้ำหนดทิศทำงพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนและก้ำหนดนโยบำยในกำร
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน ผู้บริหำรใช้บทบำทภำวะผู้น้ำ มำใช้พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ผู้บริหำรจัดกำรศึกษำตำม
แผนปฏิบัติกำรและด้ำเนินงำน  บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมบทบำทหน้ำที่ มี
กำรประเมินผล กำรพัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกร  มีกำรนิเทศติดตำมงำมรำยงำนประจ้ำปี เพ่ือน้ำผลมำปรับปรุง
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน และ
ช่วยเหลือแนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียน ท้ำให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรกำรศึกษำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่สถำนศึกษำ 
ส่งผลให้กำรบริหำรกำรศึกษำในโรงเรียนส้ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำย  ผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๘ 
อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๘๒ อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 
๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหำรใช้เทคโนโลยีมำพัฒนำกำรศึกษำในโรงเรียน 
 ๒. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและร่วมจัดกำรศึกษำ 
 ๓. มีกำรเสริมสร้ำงขวัญก้ำลังใจให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อร่วมพัฒนำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  และเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๙.๑ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบ
ก้ำหนด 

ดีมำก ๒ ๑.๘๔ 

๙.๒  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก้ำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อน
กำรด้ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุผลส้ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

ดีมำก ๑ ๐.๙๒ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ดีมำก ๒ ๑.๘๕ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๖๑ 

 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
     โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร / กิจกรรม ดังนี  
 ๑. โครงกำรพัฒนำกำรปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 ๒. โครงกำรก้ำกับ ติดตำม ดูแล และกำรด้ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 ๓. โครงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 สถำนศึกษำได้ด้ำเนินกำรพัฒนำกำรปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีกำรแต่งตั ง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั น
พื นฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื นที่กำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๖  โดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปีของโรงเรียน กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
หลักสูตรของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น นอกจำกนี คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ยังให้ควำมสนับสนุนในเรื่องของกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ให้ค้ำปรึกษำในกำรออกกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ
ของสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำให้บรรลุผลส้ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก้ำหนดไว้ รวมถึงคณะกรรมกำรสถำนศึกษำยังมีส่วนร่ วม
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป สถำนศึกษำจัดให้มี
กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำภำคเรียนละ ๑ - ๒ครั ง เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำคุณภำพของโรงเรียน แผนปฏิบัติงำน แผนกลยุทธ์ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
รวมถึงกำรก้ำกับ ติดตำมระบบ รวมถึงเสนอน้ำเสนอควำมต้องกำรพัฒนำหรือปรับปรุงในหลักสูตรสถำนศึกษำและกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้บรรลุผลส้ำเร็จตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
 

๒. ผลของการพัฒนา 
 ผลกำรด้ำเนินกำร พบว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีบทบำทที่ส้ำคัญในกำรพัฒนำ
โรงเรียนใน ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนงบประมำณและด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  ผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ่นเข้ำมำมีบทบำทส้ำคัญในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ มีกำรก้ำกับติดตำมและกำร
ขับเคลื่อนให้สถำนศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำทั งด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม วิชำกำร ระเบียบวินัย เทคโนโลยี และสื่อกำรเรียน
กำรสอน ท้ำให้โรงเรียนสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน  ผลกำรประเมินคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๙ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๔๐ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 



๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. สถำนศึกษำก้ำหนดแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในแต่ละโรงเรียนมีกำรประชุม  
              พบปะ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กันเพื่อน้ำไปพัฒนำโรงเรียนของตน  
 ๒. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองระดมควำมคิดในกำรร่วมกันสอนและจัดท้ำผลิตภัณฑ์ให้โรงเรียน โดยมำถ่ำยทอด 
               ควำมรู้ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติในรูปของผลิตภัณฑ์โอท็อป เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่  ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน 

อย่างรอบด้าน 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ดีมำก ๒ ๑.๙๕ 
๑๐.๒ จัดรำยวชิำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือก 
        เรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถและควำมสนใจ 

ดีมำก ๒ ๑.๙๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำม 
        ต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

ดีมำก ๑ ๐.๙๖ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ 
        ปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

ดีมำก ๑ ๐.๙๖ 

๑๐.๕ นิเทศภำยใน ก้ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน้ำผลไป 
        ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่้ำเสมอ 

ดีมำก ๒ ๑.๙๓ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและ    
         ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

ดีมำก ๒ ๑.๙๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ดีเยี่ยม ๑๐ ๙.๖๓ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ฝ่ำยวิชำกำรได้ด้ำเนินกำรพัฒนำให้มีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

      อย่ำงรอบด้ำน โดยจัดกิจกรมท่ีสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำดังนี  
๑. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น 

                 ๑.๑ กิจกรรมกำรจัดท้ำโครงสร้ำงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง ๒๕๕๑ 
                 ๑.๒ งำนวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท้ำหลักหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
                 ๑.๓ กิจกรรมกำรประเมินกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 
                 ๑.๔ กิจกรรมนิเทศติดตำมกำรจัดท้ำรำยวิชำพื นฐำนและรำยวิชำเพ่ิมเติมเป็นไปตำมล้ำดับควำมยำกง่ำย 
                 ๑.๕ งำนบูรณำกำรสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่นในรำยวิชำต่ำงๆตำมจุดเน้นของ 
               สถำนศึกษำ 
                 ๑.๖ กิจกรรมนิเทศติดตำม และปรับปรุงกำรใช้หลักสูตร 
 
 



๒. โครงกำรงำนจัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนที่หลำกหลำย 
      ๒.๑ กิจกรรมเลือกเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมตำมควำมถนัดของผู้เรียน 
       ๒.๒ กิจกรรมกำรจัดท้ำผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำเพ่ิมเติม สนองจุดเน้นของสถำนศึกษำ 
  ๓. โครงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเพ่ือ สนองควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน 
       ๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเลือกชุมนุมตำมควำมสำมำรถและควำมถนัดของตน 
       ๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมกำรรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ และอยู่อย่ำงพอเพียง 
       ๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมกำรท้ำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม 
๔.  โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเน้น ผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 

                ๔.๑ กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ ด้วยตนเอง 
                ๔.๒ กิจกรรมกำรจัดท้ำโครงงำน 
                ๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงในสถำนกำรณ์จริง 
                ๔.๔ กิจกรรมกำรวิจัยในชั นเรียน 
                ๔.๕ กิจกรรมกำรจัดท้ำโครงงำน 

๕.  โครงกำรนิเทศกำรสอน 
                ๕.๑ งำนสังเกตพฤติกรรมกำรสอน 
                ๕.๒ กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                ๕.๓ กิจกรรมพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
                ๕.๔ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนกำรสอนที่หลำกหลำย 

๖. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ 
               ๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้ำนวิชำกำร 
               ๖.๒ กิจกรรมกำรส้ำรวจข้อมูลเป็นรำยบุคคล 
               ๖.๓ กิจกรรมคัดกรองและจ้ำแนกผู้เรียนเป็นรำยกลุ่ม 
               ๖.๔ กิจกรรมกำรป้องกันแก้ไขและพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 

โรงเรียนลำซำลได้ด้ำเนินกำรจัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำโดยมีขั นตอนกำรจัดท้ำหลักสูตรที่ชัดเจนและกำรใช้
หลักสูตรสถำนศึกษำโดยมีกำรวิจัยและติดตำมผลกำรใช้หลักสูตร มีกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
นอกจำกนี มีกำรบันทึกกำรประชุม/ค้ำสั่ง/หลักฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข่นกำรจัดป้ำยกิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง
และชุมชน มีกำรจัดท้ำโครงสร้ำงรำยวิชำเพ่ิมเติมจัดให้มี   กำรลงทะเบียนรำยวิชำเพ่ิมเติมมีกำรจัดแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดท้ำคู่มือด้ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนโดยมีแผนงำนโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆที่
ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนและ ผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมแผนงำนโครงกำรกิจกรรมได้อย่ำงเหมำะสม มีกำร
นิเทศภำยใน ก้ำกับติดตำมตรวจสอบได้มีค้ำสั่งแต่งตั งชัดเจน จัดท้ำปฏิทินกำรนิเทศ บันทึกกำรประชุม พร้อมกับสร้ำง
เครื่องมือกำรนิเทศภำยในและน้ำผลกำรบันทึกกำรนิเทศไปปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ จัด
กิจกรรมที่สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้จัดท้ำแผนงำนโครงกำรกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ มีกำรรวบรวมแผนกำรเรียนรู้ของครู ผลงำนนักเรียน สื่อ 
นวัตกรรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพร้อมกับภำพถ่ำย มีกำรจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน มีเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสภำพพร้อมบันทึกผลกำรจัดกิจกรรม
ป้องกันแก้ไขและพัฒนำผู้เรียนตำมสภำพอย่ำงเหมำะสม 



๑. วิธีการพัฒนา 
 สถำนศึกษำโดยผู้บริหำรฝ่ำยวิชำกำรได้ก้ำหนดนโยบำย วำงแผน ขั นตอนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่
สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำขั นพื นฐำน มีกำรจัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม
และสอดคล้องกบท้องถิ่นจัดให้มีรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้นักเรียนเลือกเรียนอีกทั งออกแบบกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสองควำมต้องกำรควำมสำมำรถและควำมสนใจของนักเรียนพร้อมทั งส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งมีผลท้ำให้นักเรียนสำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเองมีกำรน
เทศ ก้ำกับติดตำม ตรวจสอบ วำงแผนให้มีกำรน้ำผลกำรนิเทศไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่้ำเสมอ สนับสนุน
ครูผู้สอนให้มีคำมรู้ควำมเข้ำใจ วำงแผนในกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำร
ติดตำมสรุปกำรด้ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐำนในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง     
ผลกำรประเมินคุณภำพ  มำตรฐำนที ่ ๑๐  อัตรำเฉลี่ยร้อยละ  ๙๖.๒๒  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

๒. ผลของการพัฒนา 
 กำรด้ำเนินกำรพบว่ำโรงเรียนลำซำลโดยผู้บริหำรฝ่ำวิชำกำร คณะกรรมกำรจัดท้ำลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย
คณะครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้แทนชุมชนได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงตอบสนองเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ หรือจุดเน้นของสถำนศึกษำจัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนตำมควำมถนัดควำมสำมำรถ และควำมสนใจครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรน้ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอน นักเรียนมีคุภำพบรรลุตำมมำรฐำนหลักสูตร นักเรียนทุกคนรับกำรดูแลเอำใจใส่ชวยเหลือ
ด้ำนกำรเรียนและพฤติกรรม มีกำรนิเทศติดตำม ก้ำกับดูแลกำรใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงสม่้ำเสมอ และน้ำ
ผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้มำเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำนักเรียนและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๑. สถำนศึกษำควรมีกำรทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำทุกปี กำรศึกษำโดยใช้สรุปผลกำรติดตำม  กำรใช้ 
     หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน้ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียนอย่ำงถูกต้องพร้อมทั งมีกำรนิเทศก้ำกับ 
    ติดตำมอย่ำงสม่้ำเสมอ เพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพบรรลุตำมมำตรฐำนหลักสูตร 
๓. ควรจัดกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นน้ำควำมรู้แลกเปลี่ยนหรือมำถ่ำยทอดให้กับ 
    นักเรียน 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและ ปลอดภัย 
        มีสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี  
        สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส้ำหรับผู้เรียน 

ดีมำก ๔ ๓.๗๐ 

๑๑.๒ จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย 
        ของผู้เรียน 

ดีมำก ๓ ๒.๗๗ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเอื อให้  
        ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดีมำก ๓ ๒.๕๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ดีเยี่ยม ๑๐ ๙.๐๔ 



ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมท่ีท า) 
      ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ได้ด้ำเนินกำรสถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็ม 
      ศักยภำพ 
         โครงการ ห้องเรียน น่าอยู่ น่าเรียนรู้ 
             - งำนจัดระเบียบกำรใช้อำคำรสถำนที่และห้องประกอบ  
             - งำนจัดซื อครุภัณฑ์  สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้        
             - งำนรักษำควำมสะอำด/ควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
             - งำนส้ำรวจตรวจซ่อมบ้ำรุงวัสดุอุปกรณ์ภำยในห้องเรียนห้องปะกอบ 
             - งำนอบรมกำรใช้ ดูแล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
             - งำนส้ำรวจอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตำมจุดต่ำง ๆ     
             - กิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันภัยทำงธรรมชำติ 
          โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              - งำนจัดท้ำป้ำยรณรงค์กำรใช้ห้องน ้ำถูกสุขลักษณะ 
              - งำนก้ำจัดยุงลำย 
              - งำนปรับปรุงสวนหย่อมและศำลำพักผ่อน          
๑. วิธีการพัฒนา 
 สถำนศึกษำได้ก้ำหนดนโยบำยของโรงเรียนลำซำลให้มีกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่  ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ
ห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีที่เอื อต่อกำรเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิผลในกำรเรียน ทำงโรงเรียนให้ควำมส้ำคัญกับอำคำรเรียน
และห้องประกอบกำร ซึ่งเป็นส่วนส้ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สภำพห้องเรียนที่สะอำด สวยงำม จะท้ำให้ครูและ
นักเรียนมีสุขภำพจิตที่ดี เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศในห้องเรียนให้เหมำะสมกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนซึ่งจะท้ำให้
นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นต่อกำรเรียนดีขึ น ทำงโรงเรียนลำซำลสนับสนุนให้จัดอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมให้มี
บรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ จัดท้ำแผนงำนโครงกำรและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนในกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ให้สวยงำม 
ร่มรื่น  เป็นแหล่งกำรเรียนรู้  ในห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ มีกำรติดตั งเครื่องฉำยภำพ  เครื่องเสียง  และมีกำรติดตั งระบบ
สัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย  เพ่ือให้บุคลำกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน รวมถึง สื่ออุปกรณ์  วัสดุ 
ครุภัณฑ์  เป็นส่วนประกอบที่ส้ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป็นสิ่งส้ำคัญที่จะส่งผลให้
กระบวนกำรเรียนกำรสอนประสบผลส้ำเร็จดังนั นสื่อกำรเรียนกำรสอนจะต้องมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับกำร
น้ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนในแต่ละรำยวิชำตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกระตุ้นให้นักเรียนมีควำมควำม
กระตือรือร้นต่อกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ นเป็นกำรสนับสนุนให้บุคลำกรใช้อุปกรณ์เพ่ือกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
 นอกจำกนี ทำงโรงเรียนลำซำลได้มีกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และจัดให้มีกำรดูแลรักษำควำมสะอำดและควำม
ปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนจัดให้ครูและนักเรียนรับผิดชอบดูแลควำมสะอำดและควำมปลอดภัย เพ่ือให้นักเรียนตะหนัก
เรื่องกำรรักษำสำธำรณะสมบัติส่งเสริมให้นักเรียนเกิดควำมสำมัคคีและรับผิดชอบต่อหน้ำที่พัฒนำควำมสะอำดภำยใน
ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เช่น จัดกิจกรรมกำรส้ำรวจตรวจซ่อมบ้ำรุงวัสดุอุปกรณ์ ภำยในห้องเรียนห้อง
ประกอบกำรจัดระเบียบกำรใช้อำคำรสถำนที่ จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียน น่ำเรียน  น่ำรู้   น่ำอยู่ จัดอำคำรสถำนที่
และสภำพแวดล้อมให้มีบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ เช่น จัดกิจกรรมปรับปรุงสวนหย่อม จัดให้มีกำรอบรมให้ ควำมรู้กับ



บุคคลำกรและนักเรียน ในเรื่อง กำรรักษำควำมสะอำด งำนอบรมกำรใช้ ดูแล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีกำรส้ำรวจ
ตรวจซ่อมบ้ำรุงวัสดุอุปกรณ์ภำยในห้องเรียนห้องประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมปลอดภัยในขณะเรียน  

ในส่วนของกำรพัฒนำคุณภำพทำงด้ำนสุขอนำมัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนออกก้ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ
อนำมัยที่ดีเพ่ือให้ร่ำงกำยมีกำรเคลื่อนไหว นอกจำกนี ยังเป็นกำรลดปัญหำยำเสพติด ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  สร้ำง
ควำมเข้ำใจในทำงปฏิบัติให้ถูกต้อง ในเรื่องกำรใช้ห้องสุขำของนักเรียนชำยและหญิง เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพทำงด้ำน
สุขอนำมัยของนักเรียน จัดกิจกรรมงำนจัดท้ำป้ำยรณรงค์กำรใช้ห้องน ้ำถูกสุขลักษณะขึ นโดยกำรแนะน้ำวิธีกำร
ปฏิบัติกำรใช้ห้องสุขำให้ถูกต้องและวิธีกำรรักษำควำมสะอำด ไม่ท้ำลำย ขีดเขียน ให้นักเรียนตระหนักเรื่องกำรรักษำ
สำธำรณะสมบัติส่วนรวมของโรงเรียน นอกจำกนี นักเรียนยังสำมำรถน้ำประสบกำรณ์เหล่ำนี ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้ำวันได้อย่ำงถูกต้อง  

 

๒. ผลการพัฒนา 
ผลของกำรด้ำเนินกำรประเมินโครงกำรพบว่ำ สถำนศึกษำมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง 

สะอำด ปลอดภัย มีสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกพอเพียง อยู่ในสภำพกำรใช้งำนได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส้ำหรับนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย นักเรียนมีสุขภำพอนำมัยและมีควำมปลอดภัยตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ ๑๐ ประกำร มี
สุขภำพที่ดี รู้จักหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเองจำกอุบัติเหตุ นักเรียนเข้ำถึงระบบสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว โรงเรียนเน้น
แหล่งเรียนรู้ที่เอื ออ้ำนวยให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดระบบบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียน   ผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๑๑ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๑๘ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
  มีกำรวำงแผนในมีกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนที่ให้เป็นแหล่งเรียนที่มีควำมรมรื่นน่ำอยู่เรียนรู้และมีควำมปลอดภัย
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภำพจิตสุขภำพกำยที่ดี ด้วยกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
ปรับปรุงบริเวณด้วยรอบของอำคำรเรียนให้เป็นแหล่งของกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศให้เหมำะสม
กับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนซึ่งจะท้ำให้นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นต่อกำรเรียนซึ่งจะท้ำให้มีผลต่อกำรเรียนรู้ให้ดีขึ น 
และมีกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำระบบงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย เช่น สื่อเทคโนโลยีที่พอเพียง
ให้บริกำรแก่นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๒.๑ ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดีมำก ๑ ๐.๙๓ 
๑๒.๒ จัดท้ำและด้ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
        ของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
        ของสถำนศึกษำ 

ดีมำก ๑ ๐.๙๓ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำร 
        จัดกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

ดีมำก ๑ ๐.๙๖ 

๑๒.๔ ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำม 
        มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ดีมำก ๐.๕ ๐.๔๕ 

๑๒.๕ น้ำผลกำรประเมินคุณภำพทั งภำยในและภำยนอก 
       ไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

ดีมำก ๐.๕ ๐.๔๖ 

๑๒.๖ จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน 
        คุณภำพภำยใน 

ดีมำก ๑ ๐.๙๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๖๙ 
 
รอ่งรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. โครงการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน  (ตบ. ๑๒.๑ – ๑๒.๒) 

          - งำนจัดท้ำแผนปฏิบัติงำนประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

     ๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และธุรการ – การเงิน (ตบ. ๑๒.๓) 

          - งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ (ดูจำกฝ่ำยธุรกำรกำรเงิน) 

     ๓. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินภายนอกรอบ ๔          

(ตบ. ๑๒.๔ – ๑๒.๕) 

- งำนติดตำมตรวจสอบกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

- งำนวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

      ๔. โครงการรายงานประสิทธิผลของโรงเรียน (ตบ. ๑๒.๖ , ๑๕.๒) 

 - งำนจัดท้ำรำยงำนประจ้ำปี (SAR) 

๑. วิธีการพัฒนา 
ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ทั ง ๑๐ ฝ่ำย อันประกอบด้วย ฝ่ำยวิชำกำร 

ฝ่ำยบริกำรแนะแนว ฝ่ำยบุคลำกร ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยกิจกำรนัก เรียน ฝ่ำยประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ฝ่ำยอภิบำล ฝ่ำยธุรกำร – กำรเงิน  ได้ร่วมกันปรึกษำกำรจัดท้ำแผนพัฒนำโรงเรียนด้วยกำร
วิเครำะห์ทุกตัวมำตรฐำนและตัวบ่งชี  โดยได้มีกำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำยไว้ครบถ้วน  ทั งนี ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของ



คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเป็นส้ำคัญ  ซึ่งกำรจัดท้ำแผนพัฒนำทุกฝ่ำยได้ร่วมกันก้ำหนดวิสัยทัศน์  กำรวิเครำะห์สภำพ
ปัญหำ  กำรก้ำหนดโครงกำร / กิจกรรม ของแต่ละมำตรฐำน  โดยเฉพำะฝ่ำยธุรกำร – กำรเงิน  จะเป็นฝ่ำยงำน
เกี่ยวกับกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และงำนส้ำคัญของงำนประกันคุณภำพอีก
ประกำรหนึ่งคือ กำรติดตำมตรวจสอบงำนฝ่ำยในมำตรฐำนต่ำง ๆ เพ่ือน้ำมำประเมินคุณภำพในกำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพในปีกำรศึกษำต่อไปโดยกำรเขียนเป็นรำยงำนประจ้ำปี (SAR) ฉบับเต็มและแบบสรุปรำยงำนประจ้ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘   

 

๒. ผลการพัฒนา 
ฝ่ำยประกันคุณภำพฯ ได้จัดท้ำแผนพัฒนำโรงเรียนและ จัดท้ำโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรประเมิน

คุณภำพภำยใน ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  และเขียนรำยงำนประเมินตนเอง ส่งส้ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน  ผลของกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ ๑๒ อยู่ในอัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๗๘ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

จำกกำรด้ำเนินงำนตำมกิจกรรมพบว่ำ บุคลำกร  ครู  นักเรียน ทุกคนให้ควำมร่วมมือ ในกำรด้ำเนินงำนตำม
กิจกรรม ที่ทำงฝ่ำยได้ก้ำหนด  บุคลำกรครูทุกฝ่ำยได้ร่วมกันจัดท้ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนฝ่ำย และยึดแนวทำงปฏิบัติตำม
นโยบำยของแต่ละฝ่ำย และมีแนวทำงด้ำเนินกำรไปในทำงเดียวกัน นอกจำกนี เมื่อด้ำเนินงำนตำมกิจกรรมแล้ ว ยังได้
สรุปกิจกรรมเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำในปีกำรศึกษำต่อไป   และยังได้ด้ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยในดังต่อไปนี  

๑. ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบกำรด้ำเนินงำนตำมกิจกรรมจำกหัวหน้ำงำน หัวหน้ำสำย หัวหน้ำฝ่ำย พร้อม

ทั งส่งผลกำรประเมินกิจกรรม งำน ไปที่ฝ่ำยประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพ่ือใช้ในกำรเตรียมควำม

พร้อมเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

๒. จำกกำรจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทำงด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ฯ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรประเมินสมรรถนะของผู้เรียน พบว่ำ นักเรียนทุกคนผ่ำนกำรประเมิน

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

๓. จำกกำรทดสอบระดับชำติ  (O-NET) นักเรียน ได้รับกำรประเมินผลกำรเรียนระดับชำติ (O-NET) ทุกคน 

และได้ท้ำกำรรวบรวมผลกำรทดสอบระดับชำติ และจัดท้ำสถิติคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ ทุกรำยวิชำมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่ำคะแนน

ระดับประเทศเมื่อจ้ำแนกตำมรำยวิชำทุกวิชำ 

๓. แนวทางการพัฒนา 
     ๑. ควรพัฒนำระยะเวลำในกำรประเมินงำน/โครงกำร/กิจกรรม ของแต่ละมำตรฐำนให้เสร็จก่อนสิ นเดือนมีนำคม  
         ๒๕๖๐ 
     ๒. คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยควรเขียนรำยงำน SAR และน้ำเสนอต่อฝ่ำยงำนประกันคุณภำพของโรงเรียน เพื่อรวบรวม 
         คัดกรองก่อนน้ำเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด ให้เสร็จภำยในเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๙ 
     ๓. ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ทุกฝ่ำยต้องร่วมกันประชุมเพ่ือก้ำหนดกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้ 
         คณะกรรมกำรสถำนศึกษำลงนำมเห็นชอบ ให้เสร็จสิ นภำยในเดือนพฤษภำคม 
     ๔. ส่งเสริมกำรท้ำ SWOT ของทุกมำตรฐำน เพื่อหำจุดเด่น  จุดด้อย  ในกำรท้ำแผนปฏิบัติงำนประจ้ำปีอย่ำง 
         ต่อเนื่อง 



     ๕. ควรมีกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทุกมำตรฐำน/ตัวบ่งชี ลงในลำซำลสำรเพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 
     ๖. หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยควรจัดตั งคณะกรรมกำรพิสูจน์อักษรก่อนพิมพ์งำนของฝ่ำยต่ำง ๆ 
 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๓.๑ มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ ทั งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
รวมทั งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ดีเยี่ยม ๕ ๔.๖๐ 

๑๓.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ 
ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ดีเยี่ยม ๕ ๔.๖๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓ ดีเยี่ยม ๑๐ ๙.๒๑ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 
 ฝ่ำยวิชำกำรได้ด้ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
และจัดโครงกำร/กิจกรรมดังนี  
      ๑. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ๑.๑ งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 

๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษำ 
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริม กำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

       ๒. โครงกำรสำนควำมรู้ระหว่ำงโรงเรียน บ้ำน และชุมชน 
๒.๑ กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บ้ำนและโรงเรียน 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๒.๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงชุมชนและโรงเรียนโดยกิจกรรมและสื่อเทคโนโลยี  

 โดยได้ด้ำเนินกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี รำยงำนสรุปผล กำรประเมินกิจกรรม ฐำนข้อมูล แหล่งเรียนรู้ 
          และภำพถ่ำยกิจกรรมต่ำงๆที่เก่ียวกับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



๑. วิธีการพัฒนา 
          สถำนศึกษำโดยฝ่ำยวิชำกำรได้ด้ำเนินกำรวำงแผนก้ำหนดขั นตอน กำรด้ำเนินงำนสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำโดยจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหำควำมรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองตำมอัธยำศัย สำมำรถน้ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ ของตนได้อย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนี ได้มีกำรส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ท้ำ
ให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และองค์ควำมรู้ต่ำงๆ จนสำมำรถสร้ำงสร้ำงควำมรู้ทักษะมีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงกำรก้ำกับติดตำมกำรด้ำเนินงำนน้ำเสนอควำมต้องกำรพัฒนำเพ่ือ
สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
๒. ผลของการพัฒนา 
        ผลกำรด้ำเนินกำร พบว่ำ ผู้บริหำรฝ่ำยวิชำกำร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกันพัฒนำ 
แหล่งกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำให้เอื อต่อกำรเรียนรู้อีกทั งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้
จำกแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ จำกกิจกรรมต่ำงๆอย่ำงหลำกหลำยและสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำร
จัดเครือข่ำยผู้ปกครอง ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนบ้ำน ผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำน
ที่ ๑๓ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๐๘ อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
        ๑. สถำนศึกษำควรวำงแผนพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในกำรค้นคว้ำหำ 
            ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
        ๒. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคคลภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำอีกทั งกำรน้ำภูมิ 
            ปัญญำท้องถิ่นมำให้ควำมรู้เพื่อเป็นประสบกำรณ์ตรงกับนักเรียน 
 
 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้น ที่ก าหนดขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๔.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

ดีมำก ๓ ๒.๗๓ 

๑๔.๒ ผลกำรด้ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ  

 
ดีมำก 

 
๒ ๑.๘๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๕๖ 

 
 



ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
     ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนได้ด้ำเนินกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรม ตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ ของโรงเรียน  
โดยได้จัดโครงกำร กิจกรรม ดังต่อไปนี  
      ๑. โครงการปลูกฝังวิสัยทัศน์ และปรัชญาของโรงเรียน (ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๑)   
  ๑.๑  กิจกรรมค่ำยคุณธรรม 
  ๑.๒  กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
  ๑.๓  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยำเสพติด 
  ๑.๔  กิจกรรมบ้ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
   ๑.๕  กิจกรรมประเมินผลผู้เรียนปฏิบัติตนตำมวิสัยทัศน์ และปรัชญำของโรงเรียน 

        ๒. โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒)   

   ๑.๑  กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนยำเสพติด 
   ๑.๒  กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   ๑.๓  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนลำซำล ได้ร่วมกันพัฒนำสถำนศึกษำให้มีกระบวนกำรบริหำร กำรจัดกำรของสถำนศึกษำ เพ่ือส่งเสริม
ผู้เรียนให้บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์ปรัชญำ เป้ำหมำยและกลยุทธ์  โดยแผนงำนกิจกำรนักเรียนได้จัดโครงกำรกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ จัดให้นักเรียนได้ท้ำกิจกรรมที่
สอดคล้อง กับหลักวิสัยทัศน์ และปรัชญำของโรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท้ำกิจกรรมค่ำยคุณธรรม โดยมุ่งเน้นกำรใช้
หลักธรรมทำงศำสนำที่นักเรียนนับถือ เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรด้ำเนินชีวิตและเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของ
นักเรียน ตลอดทั งมีกำรจัดอบรมทักษะด้ำนระเบียบวินัย กำรแต่งกำย กำรเข้ำแถว กำรเดินแถว กำรปฏิบัติตนตำม
กฎระเบียบของสังคมได้อย่ำงมีคุณค่ำในตัวของนักเรียนเอง จัดให้นักเรียนได้ร่วมรณรงค์ต่อต้ำนสิ่งเสพติด จัดให้นักเรียน
ได้เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ด้ำนยำเสพติด เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวนักเรียน เพ่ือสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญำ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนลำซำล  มุ่งเน้นส่งเสริมจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้นที่
ก้ำหนดขึ น มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้นของ
โรงเรียนโดยสอดแทรกในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และได้น้ำไปพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ นักเรียนให้ควำมร่วมมือใน
กำรปฏิบัติตำมโครงกำร กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปรัชญำของโรงเรียนลำซำลที่ก้ำหนดว่ำ  “คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่
กับคุณภาพของครู และนักเรียนเป็นส าคัญ” ตลอดทั งกำรปฏิบัติตนของนักเรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ลำซำลที่ก้ำหนดไว้ว่ำ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณธรรม พร้อมน าระเบียบวินัย 
ห่างไกลยาเสพติด ร่วมคิดกับชุมชน อยู่บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”  ผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๑๔  
อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๑.๓๙  อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 
 



๓. แนวทางการพัฒนา 
     ๑. อบรมปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนัก เล็งเห็นคุณค่ำควำมส้ำคัญของปรัชญำ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้มำก 
         ขึ น โดยเน้นกำรปฏิบัติตนของนักเรียน และกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของนักเรียนทุกคน 
     ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้จำกภำยนอกให้มำกขึ น 
     ๓. เปิดโอกำสให้วิทยำกรจำกภำยนอก เข้ำมำพัฒนำแนวทำงกำรจัดโครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำง   
         ประสบกำรณ์ให้กับนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย 
     ๔. ส่งเสริมในด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุง กำรจัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์  
         ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 
     ๕. น้ำชุมชน หรือผู้แทนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง   
     ๖. จัดตั งเป็นศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่ำงยั่งยืน 
     ๗.  ควรน้ำวิทยำกรจำกภำยนอกมำพัฒนำ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับควำมรู้ในด้ำนกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
                   สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงสุดขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๕.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบำย 
จุดเน้น ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

 
ดีมำก 

๓ ๒.๘๐ 

๑๕.๒ ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ดีมำก ๒ ๑.๘๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๖๗ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนลำซำลได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี  
 ๑. โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
  - กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนกำรคิด วิเครำะห์ 
  - กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนของนักเรียน 
 ๒. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  -กิจกรรมค่ำยคุณธรรม 
  - กิจกรรมฟังเทศน์  ฟังธรรม 
 ๓. โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 
  - กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด 
  - กิจกรรมร่วมขจัดยำเสพติดกับชุมชน 
 ๔. โครงกำรวำงแผนชีวิตสู่ควำมพอเพียง 
  - กิจกรรมออมทรัพย์ 
  - กิจกรรมด้ำเนินตำมวิถีไทย  



 ๕. โครงกำรติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ        
  - งำนติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในทุกระดับชั นเรียน 
  - งำนติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
  - งำนติดตำมและประเมินผลผู้เรียน 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ฝ่ำยวิชำกำรได้ด้ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนนโยบำย จุดเน้น ตำมแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำในกำรจัดท้ำแผนงำน โครงกำร ซึ่งโครงกำรและกิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบำย   จุดเน้นในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้   ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม   ร่วมต่อต้ำนยำเสพติด และด้ำเนินชีวิตสู่
ควำมพอเพียง  
 

๒. ผลการพัฒนา 
 ผลกำรด้ำเนินงำนพบว่ำ ได้ด้ำเนินกำรวำงแผนก้ำหนดขั นตอนกำรด้ำเนินงำน จัดท้ำโครงกำร/กิจกรรมตำม
นโยบำย จุดเน้น แนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำซึ่งผู้เรียนได้พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้โดยกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมเสริม
ต่ำงๆ รวมทั งทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยสอดคล้องกับสถำนศึกษำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ นักเรียนมี
คุณธรรม-จริยธรรม ห่ำงไกลจำกยำเสพติด และด้ำเนินชีวิตอยู่อย่ำงพอเพียง ซึ่งเกิดประโยชน์และเป็นแบบอย่ำง สร้ำง
คุณค่ำแก่นักเรียนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง  ผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๑๕  อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๔๙ อยู่ใน
ระดับดเียี่ยม 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๑. สถำนศึกษำควรมีแผนพัฒนำส่งเสริมกำรด้ำเนินโครงกำร กิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงปฏิรูป 
    กำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำยและเหมำะสมกับนักเรียน 
๒. ส่งเสริมบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรด้ำเนินโครงกำร กิจกรรมอย่ำงเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญ ยวง เดอ ลาซาล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๖.๑ ครูและนักเรียนคำทอลิกได้รับกำรส่งเสริมกิจศรัทธำอย่ำง
สม่้ำเสมอ 

ดีเยี่ยม ๑ ๐.๙๑ 

๑๖.๒ ครูสอนค้ำสอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท้ำสื่อกำร 
         สอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ดีมำก ๑ ๐.๘๖ 

๑๖.๓ สถำนศึกษำให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกกำร 
        เป็นนักบวช 

ดีมำก ๑ ๐.๘๗ 

๑๖.๔ สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส้ำนึก 
        ทำงสังคม 

ดีมำก ๒ ๑.๘๑ 

๑๖.๕ ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองในกำรเป็นศิษย์แท้ ของพระเยซู 
        คริสต์ 

ดีมำก ๑ ๐.๘๗ 

๑๖.๖ สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ำร่วม  กิจกรรมทำง 
        ศำสนำที่ตนนับถือและสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน 
        ฉันท์พ่ีน้อง 

ดีมำก ๑ ๐.๘๖ 

๑๖.๗ ครูได้ตระหนักถึงกำรอบรมและส่งเสริม คุณธรรมและ
จริยธรรมตำมหลักค้ำสอนของท่ำนนักบุญยอห์น แบบติสท์ 
เดอ ลำซำล 

ดีมำก ๒ ๑.๗๖ 

๑๖.๘ นักเรียนเข้ำใจจิตตำรมณ์ของท่ำนนักบุญยอห์น แบปติสท์ 
เดอ ลำซำลและแสดงออกถึงกำรมีจิตสำธำรณะ  

ดีมำก ๑ ๐.๘๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๖ ดีเยี่ยม ๑๐ ๘.๘๒ 
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โครงกำรฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคำทอลิก 
    - กิจกรรมส่งเสริมควำมเชื่อ  ควำมศรัทธำ  ควำมรู้ และกำรเตรียมตัวเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 

โครงกำรพัฒนำครูสอนค้ำสอนโดยใช้สื่อกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 
    - งำนสอนค้ำสอน 

โครงกำรส่งเสริมกระแสเรียก 
โครงกำรส่งเสริม  อัตลักษณ์ของโรงเรียนคำทอลิก 
  - กิจกรรมบรรยำกำศแห่งควำมรักและรับใช้ 

     - กิจกรรมศำสนำตำมเทศกำล 
โครงกำรศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 

     - กิจกรรมกองหน้ำร่ำเริง 
     - กิจกรรมยุวธรรมทูต 



      - กิจกรรม วำย ซี เอส 
       - กิจกรรมเยำวชนลำซำล 
      - กิจกรรมนักร้องประสำนเสียง 
      - กิจกรรมแบ่งปันพระวำจำ 

โครงกำรศำสนสัมพันธ์  ร่วมกัน  ฉันท์พี่น้อง 
     - กิจกรรมพุทธศำสนำ 
              - กิจกรรมศำสนำอิสลำม 
              - กิจกรรมคริสตจักรสัมพันธ์ 
  โครงกำรพัฒนำครูสู่กำรเป็นครูที่ดีตำมค้ำแนะน้ำของท่ำนนักบุญยอห์นแบฟติสท์ เดอ ลำซำล 
     - กิจกรรมนิเทศครูใหม่ตำม จิตำรมณ์ของท่ำนนักบุญยอห์นแบฟติสท์ เดอ ลำซำล 
     - กิจกรรมอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและนักเรียน 
     - กิจกรรมจิตอำสำ 
     - งำนทุนกำรศึกษำ 
     - งำนช่วยเหลือผู้ยำกไร้ 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ฝ่ำยอภิบำลได้ด้ำเนินกำรวำงแผนงำนเพ่ือส่งเสริมควำมเชื่อ   ควำมศรัทธำในศำสนำที่ตนนับถือให้สำมำรถ
ปฏิบัติกิจศรัทธำ และร่วมพิธีกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงดี ทั งนี โดยส่งเสริมให้ทุกคนทั งคณะผู้บริหำร  คณะครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองได้สัมผัสกับบรรยำกำศของควำมรักของพระเจ้ำ และแบ่งปันควำมรักนี ต่อเพ่ือนพ่ีน้องต่อ ๆ ไป ดังนั นจึงได้
จัดท้ำโครงกำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี  

๑. ครูและนักเรียนคำทอลิกได้รับกำรส่งเสริมกิจศรัทธำอย่ำงสม่้ำเสมอ โดยทำงโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำง
คริสต์ศำสนำให้กับชำวคำทอลิกทุก ๆ คนไม่ว่ำจะเป็นพิธีนพวำร  กำรสวดสำยประค้ำ  กำรแก้บำป งำนพิธีกรรมต่ำงๆ 
และที่ส้ำคัญอย่ำงยิ่งกำรร่วมพิธีบูชำขอบพระคุณ โดยทุกคนได้ร่วมและปฏิบัติกิจศรัทธำต่ำงๆ เหล่ำนี ด้วยควำมรักต่อ
พระเจ้ำ ต่อเพ่ือนพี่น้องด้วยควำมเชื่อและศรัทธำ 

๒. ครูสอนค้ำสอนเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ด้วยควำมเชื่อและสำมำรถผลิตสื่อกำรสอนค้ำสอนด้วยควำมเชื่อและ
ควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งครูค้ำสอนได้เข้ำร่วมกำรอบรมกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เช่น กำรอบรมเรื่องศีลอภัย
บำป และกำรพัฒนำครูค้ำสอนในโรงเรียนคำทอลิก อีกทั งมีกำรเข้ำเงียบเ พ่ือฟ้ืนฟูจิตใจและได้ใช้ชีวิตกลุ่มเป็นหมู่คณะ
ร่วมกับโรงเรียนอ่ืน ๆ อีกด้วย 

๓. สถำนศึกษำให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกกำรเป็นนักบวช  พระสงฆ์ ซึ่งทำงโรงเรียนลำซำลได้
ปลูกฝังให้ควำมรู้เรื่องกระแสเรียกพิเศษนี ตำมกิจกรรมของโรงเรียน  เช่น งำนส่งเสริมกระแสเรียก ซึ่งจัดให้ควำมรู้เพ่ือผู้
ที่สนใจกิจกรรมของนักบวชพระสงฆแ์ละโรงเรียนยังเป็นสถำนศึกษำที่ส่งเสริมกำรฝึกงำนของสำมเณรใหญ่(คณะลำซำล) 
ให้สำมำรถเรียนรู้จิตตำรมณ์ของท่ำนนักบุญ  ยวง เดอ ลำซำล  ผู้ก่อตั งคณะลำซำลและอุทิศตนเพ่ือกำรศึกษำ ท้ำให้
สำมเณรได้เข้ำใจและฝึกฝนกำรสอนด้วยควำมรัก  เมตตำและอุทิศตน 

๔. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส้ำนึกทำงสังคม ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของโรงเรียนในด้ำนควำมเชื่อทำงศำสนำ โดยได้มีกำรอบรม  กำรเข้ำค่ำยคุณธรรมและกำรส่งเสริมกำรท้ำ
จิตอำสำ เช่น  พ่ีช่วยน้องท่องศัพท์  จูงน้องเข้ำห้องเรียน  เก็บขยะ และสำมำรถน้ำคุณค่ำเหล่ำนี ไปใช้ในสังคมที่ตนเอง
อยู่ได ้



๕. นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองในกำรเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูคริสตเจ้ำผู้เป็นองค์ควำมรักและเมตตำ บุคลำกรทุก
คนได้มีโอกำสสัมผัสกับควำมรักในโรงเรียนคำทอลิก ได้ฟังเพลงทำงคริสต์ศำสนำ  ได้อ่ำนพระวำจำซึ่งเป็นข้อคิดเตือนใจ 
ทั งนี ยังมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะชีวิตด้วยกำรแสดงออกถึง  ควำมร่ำเริง  กล้ำหำญ  เสียสละ  รู้ รัก  รับใช้  
แบ่งปัน และสำมำรถเข้ำใจในกระบวนกำร  See  Just  Act  และกำรตระหนักถึงคุณค่ำพระวรสำร 

๖. สถำนศกึษำส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำที่ตนนับถือและสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันท์
พ่ีน้อง ซึ่งทำงโรงเรียนได้ร่วมกับทำงองค์กรศำสนิกสัมพันธ์อยำงสม่้ำเสมอ มีกำรส่งเสริมเพ่ือเรียนรู้คุณธรรมควำมซื่อตรง
ทั งครูและนักเรียนแกนน้ำ จำกทุกศำสนำเพื่อพัฒนำคุณธรรมและแบ่งปันแก่ทุกคน 

๗. ครูได้ตระหนักถึงกำรอบรมกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตำมหลักค้ำสอนของท่ำนนักบุญ ยวง เดอ      
ลำซำล ซึ่งทำงโรงเรียนได้จัดให้มีกำรนิเทศครูใหม่ตำมจิตตำรมณ์ของท่ำนนักบุญ และจัดท้ำเอกสำรเผยแพร่คุณธรรม  
๑๒ ประกำร เพ่ือให้คุณครูได้ตระหนักถึงกำรสอนตำมแบบอย่ำงของท่ำนนักบุญ 

๘. นักเรียนเข้ำใจจิตตำรมณ์ของท่ำนนักบุญ ยวง เดอ ลำซำล และแสดงออกถึงกำรมีจิตสำธำรณะ ซึ่งทำง
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกำสช่วยเหลือสังคมตำมก้ำลังควำมสำมำรถในโอกำสต่ำงๆเช่นบริจำคสิ่งของให้โค  
เออร์  บริจำคสิ่งของช่วยน้องที่แบมบู  บริจำคสิ่งของวันคริสต์มำส และยังมีกำรช่วยเหลือโดยมีคุณครูเป็นผู้ที่คอยให้
ค้ำปรึกษำและช่วยเหลือนักเรียนด้วยควำมรัก เมตตำ เอำใจใส่ 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จำกกำรด้ำเนินโครงกำร งำน กิจกรรมดังกล่ำว ส่งผลให้บุคลำกรครูและนักเรียนได้มีควำมเชื่อ  ควำมศรัทธำใน
ศำสนำที่ตนนับถือ อีกทั งได้สัมผัสกับบรรยำกำศควำมรักของพระเจ้ำโดยมีกิจศรัทธำ  กิจกรรมทำงศำสนำ เช่น พิธีนพ
วำร  สวดสำยประค้ำ  แก้บำป คริสต์มำส  กำรเดินรูป  ๑๔  ภำค และกำรร่วมพิธีบูชำขอบพระคุณ ซึ่งเป็นสิ่งจ้ำเป็น
และมีควำมส้ำคัญมำก ทำงโรงเรียนได้จัดให้มีกำรสอนค้ำสอนซึ่งเด็กนักเรียนคำทอลิกได้เรียนค้ำสอนอย่ำงสม่้ำเสมอ มี
กำรสอบค้ำสอนและร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ทำงศำสนำกับทำงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพซึ่งทำงโรงเรียนก็ได้ส่งครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรมครั งเป็นอย่ำงดี ท้ำให้นักเรียนไม่ว่ำจะเป็นนักเรียนคริสต์หรือศำสนำอ่ืน ๆ ได้เข้ำใจในศำสนพิธีกรรมทำง
คริสต์ศำสนำ  มีกำรฝึกฝนตนเองเพ่ือควำมเป็นหนึ่งเดียวในควำมเชื่อที่แตกต่ำง ให้มีทักษะในกำรใช้ชีวิตตำมจิตตำรมณ์
ของพระเยซูเจ้ำ เช่น กลุ่มกองหน้ำร่ำเริง  กลุ่มยุวธรรมทูต  กลุ่มวำย ซี เอส   กลุ่มเยำวชน  กลุ่มนักขับร้องประสำน
เสียง และกลุ่มแบ่งปันพระวำจำ ทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นอย่ำงดี 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
 มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 ตัวบ่งชี ที่ ๑    ครูและนักเรียนคำทอลิกร้อยละ ๙๑.๒๕ ได้รับกำรส่งเสริมกิจศรัทธำอย่ำงสม่้ำเสมอ 
 ตัวบ่งชี ที่ ๒ ครูสอนค้ำสอนร้อยละ ๘๖.๒๘ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท้ำสื่อกำรสอนอย่ำง 
                                มปีระสิทธิภำพ 
 ตัวบ่งชี ที่ ๓ สถำนศึกษำให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกกำรเป็นนักบวชร้อยละ ๘๗.๓๐ 
 ตัวบ่งชี ที่ ๔ สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส้ำนึกทำงสังคมร้อยละ ๙๐.๓๔ 
 ตัวบ่งชี ที่ ๕ ผู้เรียนร้อยละ ๘๗.๑๒ ได้ฝึกฝนตนเองในกำรเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 
 ตัวบ่งชี ที่ ๖ สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๖.๒๒ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำที่ตนนับ 
                                ถอืและสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง 
 



 ตัวบ่งชี ที่ ๗ ครูร้อยละ ๘๗.๘๐ ได้ตระหนักถึงกำรอบรมและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตำมหลัก 
                                ค้ำสอนของท่ำนนักบุญยอห์น แบบติสท์ เดอ ลำซำล 
 ตัวบ่งชี ที่ ๘ นักเรียนร้อยละ ๘๘.๐๐ เข้ำใจจิตตำรมณ์ของท่ำนนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลำซำลและ 
                                แสดงออกถึงกำรมีจิตสำธำรณะ 
  สรุป: กำรประเมินคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ดีมำก อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๒๐ 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

๑. ครูสอนค้ำสอนควรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนกำรสอนค้ำสอนอย่ำงต่อเนื่องและศึกษำควำมรู้ที่ทันสมัย 

    อยู่ตลอดเวลำ 

๒. ครูและนักเรียนคำทอลิกควรมีเวลำในกำรฟื้นฟูจิตใจ  ควำมเชื่อ  ควำมศรัทธำในวันเวลำที่เหมำะสม เพ่ือ 

    เป็นกำรใช้ชีวิตฝ่ำยจิต  ควำมเงียบ กำรสวดภำวนำและชีวิตหมู่คณะอย่ำงจริงจัง 

๓. กำรเชิญฆรำวำส  นักบวช  พระสงฆ์  มำเป็นวิทยำกรเพ่ือเสริมสร้ำงบรรยำกำศและจัดกิจกรรมใน 

    กระบวนกำรทักษะของกำรใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน 

 

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๗.๑ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำน้ำนโยบำยน้อมน้ำหลักปรัชญำ   
        เศรษฐกิจพอเพียงมำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำ 

ดีเยี่ยม - ๙๕.๔๒ 

๑๗.๒ ส่งเสริมกำรวำงแผนกำรบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
        พอเพียงสู่กำรเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม - ๙๕.๓๖ 

๑๗.๓ พัฒนำกำรบริหำรอำคำรสถำนที่ และจัดแหล่งกำรเรียนรู้ 
        ในสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ดีเยี่ยม - ๙๔.๒๕ 

๑๗.๔ ส่งเสริมให้มีกำรประสำนสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วม 
        ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะ 
        อยู่อย่ำงพอเพียงของผู้เรียน 

ดีเยี่ยม - ๙๔.๖๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๗ ดีเยี่ยม - ๙๔.๙๒ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
      โรงเรียนลำซำล ได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดกำรเรียนรู้ และจัดโครงกำร/กิจกรรมดังนี  
     ๑. โครงกำรน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
     ๒. โครงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มสำระต่ำง ๆ 
     ๓. โครงกำรจัดแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำ 
     ๔. โครงกำรสำนสัมพันธ์อยู่อย่ำงพอเพียง 
 

 



๑. วิธีการพัฒนา 
     โรงเรียนลำซำลได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมเสริมต่ำงๆ เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และ

ทักษะกำรด้ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยก้ำหนดโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง สำมำรถใช้ชีวิตในสังคมและน้ำควำมรู้ไปแลกเปลี่ยน
กับชุมชน ซึ่งมีกำรจัดโครงกำรดังนี  โครงกำรน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำเป็นปรัชญำชี ถึงแนว
ทำงกำรด้ำรงอยู่และกำรปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับตั งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จึงมีกำรวำงแผน
อบรมบุคลำกรกำรเตรียมแผนกำรสอนโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงโครงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มสำระต่ำงๆ กำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังสำมำรถจัดใน
ลักษณะบูรณำกำรหรือท้ำโครงงำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วย โดยฝึก
กำรค้ำขำยและบันทึกรำยรับรำยจ่ำยต้นทุนก้ำไร และบูรณำกำร ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข โครงกำรจัดแหล่งกำรเรียนรู้
ภำยในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำ ทำงโรงเรียนได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ในกำรศึกษำ เช่นแปลงนำ
สำธิตซึ่งมีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรเผยแพร่ควำมรู้ มีกำรจัดฐำนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์ในกำรศึกษำ โครงกำรสำนสัมพันธ์อยู่อย่ำงพอเพียงโดยมีกำรสนับสนุนเพ่ือสร้ำงสัมพันธ์อยู่อย่ำงพอเพียง
โดยมีกำรสนับสนุนเพื่อสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนบ้ำน และชุมชนมีกำรเชิญบุคลำกรจำกท้องถิ่นมำให้ควำมรู้แก่
นักเรียนจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เช่น กำรท้ำบุญตักบำตร ฟังธรรมะ จัดนิทรรศกำรเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. ผลของการพัฒนา 
 จำกกำรด้ำเนินโครงกำรทำงสถำนศึกษำได้มีกำรอบรมบุคลำกรในเรื่องกำรเรียนกำรสอนเศรษฐกิจพอเพียงและ
กำรบูรณำกำรเนื อหำ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ได้แก่ ควำมพอเพียง ควำมพอประมำณ มีเหตุผล และภูมิคุ้มกันโดยกำร
สอดแทรกไปในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนเงื่อนไขอีกทั งมีกำรจัดนิทรรศกำรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นกำร
ปลูกฝังนักเรียนในเรื่องดังกล่ำวโดยมีกำรประเมินโครงกำรทุกโครงกำรสม่้ำเสมอมีกำรติดตำมด้ำเนินงำนและหำแนว
ทำงแก้ไขให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งควำมรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและนักเรียนสำมำรถน้ำไปใช้ในชีวิตประจ้ำวัน   ผลกำร
ประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๑๗ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๙๒ อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 

๓. แนวทางการในการพัฒนา 
 ครูและนักเรียนทุกระดับชั นร่วมกันคิดค้นคว้ำนวัตกรรมใหม่ๆในกำรเผยแพร่ควำมรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้สู่ระดับชุมชนและในระดับโรงเรียนมีกำรฝึกระดับบุคลำกรและนักเรียนในกำรด้ำเนินตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงมีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๑๘   ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๘.๑ ชว่ยเหลือเยำวชนผู้รอโอกำสทำงกำรศึกษำ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๘๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๘ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๘๒ 

 
 



ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
       โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ 
       -  งำนให้ค้ำแนะน้ำและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
       -  งำนระเบียนสะสม 
       -  งำนจัดหำและมอบทุนกำรศึกษำ  
       -  กิจกรรมค้นหำตัวเอง 
       -  งำนส่งเสริมศักยภำพครูแนะแนว 
          -  งำนจัดป้ำยนิเทศด้ำนกำรศึกษำ 
       -  งำนคัดกรองนักเรียน (SDQ) 
       -  งำนติดตำมผลกำรศึกษำต่อ 
๑. วิธีการพัฒนา 
          ฝ่ำยบริกำร-กำรแนะแนวได้ด้ำเนินกำรพัฒนำงำนด้ำนช่วยเหลือเยำวชนผู้รอโอกำสทำงกำรศึกษำโดย                 
ได้จัดท้ำโครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ น ซึ่งมีกำรด้ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ ดังต่อไปนี     
 - งำนระเบียนสะสม จัดท้ำข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคลโดยบันทึกข้อมูลทุกด้ำนของนักเรียนลงในสมุด                                     
ระเบียนสะสมซึ่งจะมีกำรบันทึกและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกปี   ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ทรำบข้อมูลด้ำน
ควำมประพฤติ ควำมถนัด ทักษะต่ำงๆของนักเรียน และนักเรียนที่มีปัญหำในด้ำนต่ำงๆได้รับกำรแก้ไขปรับปรุง พัฒนำ
ให้ดีมำกขึ น  

            - งำนให้ค้ำแนะน้ำและช่วยเหลือนักเรียน  จัดให้มีงำนให้ค้ำแนะน้ำและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคลเพ่ือให้
นักเรียนที่มีปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เรื่องกำรเรียน ควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสม เรื่องกำรเงิน เรื่องส่วนตัว ฯลฯ ได้รับ
กำรช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสมจำกครูประจ้ำชั นหรือครูแนะแนว   

- กิจกรรมค้นหำตัวเอง ในคำบกิจกรรมแนะแนว ได้ให้นักเรียนท้ำแบบทดสอบ แบบประเมินต่ำงๆที่ท้ำให้
นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำในตนเอง และรู้ถึงจุดเด่น-จุดด้อยของตนเอง เช่น แบบประเมินตนเองในกระจกเงำ 
แบบทดสอบบุคลิกภำพ และน้ำมำปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสม           
  - งำนคัดกรองนักเรียน (SDQ) ในชั่วโมงแนะแนว ครูแนะแนวให้นักเรียนท้ำแบบประเมิน SDQ แบบประเมิน
ตนเอง และแปลผลแต่ละด้ำนเพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองและรู้ว่ำพฤติกรรมตนเองอยู่ในระดับใด และให้ครูประจ้ำชั นท้ำ
แบบประเมิน SDQ ซึ่งเป็นกำรประเมินนักเรียนในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงออกมำ โดยทำง
โรงเรียนจะประสำนกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมมือกันให้ควำมช่วยเหลือแก่นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม 
           - งำนจัดป้ำยนิเทศด้ำนกำรศึกษำ ในด้ำนแนะแนวกำรศึกษำต่อจะมีกำรจัดป้ำยนิเทศเพ่ือให้ข้อมูล ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับเรื่องกำรศึกษำต่อในในสถำบันต่ำง ๆ อย่ำงสม่้ำเสมอและเป็นปัจจุบัน นอกจำกข่ำวสำรที่คุณครูน้ำเสนอ
แล้ว นักเรียนยังได้รวมกลุ่มกันค้นหำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องกำรศึกษำต่อ กำรเปิด  รับตรง หรือเปิดรับ
โควตำในมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ เพื่อให้เพ่ือน ๆ ได้รับทรำบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลำ ได้เชิญสถำบันกำรศึกษำจำก
ภำยนอก(เอกชน) ที่นักเรียนมีควำมสนใจเป็นพิเศษเข้ำมำแนะแนวกำรศึกษำต่อให้แก่นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
ได้แก่ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ  มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ฯลฯ นอกจำกนี ยังได้เชิญอำจำรย์จำกสถำบันต่ำง ๆ เข้ำมำแนะ
แนวให้แก่นักเรียนด้วย  เช่น วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๘ อำจำรย์จำกสถำบันบัณฑิตน้อย มำแนะแนวกำรเลือกอำชีพ
ในอนำคต ม.๔ –ม.๖  วันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๕๘ อำจำรย์ภำคินัย  สุนทรวิภำต นำยกสมำคมสถำบันกำรแนะแนวแห่ง
ประเทศไทยได้เข้ำมำแนะแนวเรื่องกำรมีจุดมุ่งหมำยใน  กำรเรียนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ เป็นต้น นอกจำกนี 



ยังส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ได้เข้ำร่วมทดสอบวัดควำมรู้สู่เส้นทำง O-Net กับมหำวิทยำลัยรังสิตตำม
โครงกำร “สู่มหำวิทยำลัย” มีนักเรียนสอบผ่ำนเกณฑ์ได้คะแนนดียอดเยี่ยมและได้รับทุนกำรศึกษำเรียนฟรีตลอด
หลักสูตร จ้ำนวน ๓ คน และยังมีนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยของเอกชนและของรัฐอีกจ้ำนวน
พอสมควร 

- งำนติดตำมผลกำรศึกษำต่อ มีกำรรวบรวมข้อมูลกำรเลือกศึกษำต่อของนักเรียน ที่ศึกษำต่อทั งที่โรงเรียน
ลำซำลและศึกษำต่อที่อ่ืน ทั งสำยสำมัญและสำยอำชีพ  พร้อมจ้ำแนกข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  
 - งำนจัดหำและมอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนที่ทำงครอบครัวประสบปัญหำด้ำนกำรเงิน  ในเดือน มิถุนำยน 
๒๕๕๘ ทำงโรงเรียนได้จัดให้มีกำรด้ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องยกเว้นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้แก่บุตรพนักงำน บุตรครู  และ
นักเรียนที่ทำงบ้ำนประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงิน เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน ค่ำอำหำร ค่ำที่พัก ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
ฯลฯ  นอกจำกทุนจำกโรงเรียนแล้วก็มีทุนจำกสมำคมศิษย์เก่ำที่เข้ำมำให้ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนเป็นประจ้ำทุกปี รวม 
๔๐ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บำท เป็นจ้ำนวนเงินทั งสิ น ๑๐๐,๐๐๐.-บำท  และทุนจำกศิษย์เก่ำคุณแดเนียล บุญนิตย์อีก
จ้ำนวน ๓๐,๐๐๐.- บำท  ส่งผลให้นักเรียนสำมำรถเรียนต่อได้อย่ำงมีควำมสุข 
 - งำนส่งเสริมศักยภำพครูแนะแนว มีกำรส่งคุณครูแนะแนวเข้ำร่วมอบรมในงำนวิชำกำรต่ำงๆ เช่น Eduka 
๒๐๑๕ ณ อำคำรอิมแพค ฟอรั่ม (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธำนี  อบรมโครงกำร SPU Admession Planning”วำงแผนดี...มี
อนำคต” ณ มหำวิทยำลัยศรีปทุม  ฯลฯ เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้แก่คุณครูแนะแนว  
 
๒. ผลการพัฒนา 

จำกกำรด้ำเนินโครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ ครูได้คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ  รวบรวมข้อมูลจำก
ระเบียนสะสม และให้ควำมช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีปัญหำ นักเรียนที่มีปัญหำด้ำนกำรเงิน ได้รับ กำรช่วยเหลือจำกทำง
โรงเรียน และสมำคมศิษย์เก่ำในกำรให้ทุนกำรศึกษำ นักเรียนได้รับข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ  ต่ำง ๆ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
เลือกศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ น และตรงตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัดของตนเอง นอกจำกนี คุณครูแนะแนวได้เข้ำร่วม
อบรมในงำนวิชำกำรต่ำงๆ เพ่ือเ พ่ิมพูนควำมรู้และพัฒนำศักยภำพของคุณครูแนะแนว  ผลกำรประเมินคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๑๘ อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๔๐ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๑. งำนคัดกรองนักเรียน (SDQ) ครูควรเน้นนักเรียนแปลผลที่ถูกต้องและแม่นย้ำ 

 ๒. ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตใจเมตตำ รู้จักกำรเสียสละ และคิดที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกำสกว่ำตนเองอย่ำง 
    ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชน 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๙.๑ สถำนศึกษำสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ศิษย์เก่ำในกำรร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ดีมำก ๒ ๑.๘๗ 

๑๙.๒ สถำนศึกษำร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง ผู้ปกครองและชุมชน 

ดีมำก ๒ ๑.๙๐ 

๑๙.๓  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ 
ครอบครัว ชุมชนองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ดีมำก ๑ ๐.๙๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๙ ดีมาก ๕ ๔.๗๑ 

 
ร่องรอยความพยายาม ( โครงการ / กิจกรรมท่ีท า )  
         โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยจัด
โครงกำร / กิจกรรม ดังนี                                                                                                                              
 ๑.  โครงกำรส้ำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ                                                                    
        ๑.๑ งำนประชุมผู้ปกครอง                                                                                                                                                               
 ๒.  โครงกำรสำนสัมพันธ์อยู่อย่ำงพอเพียง                                                                                                             
        ๒.๑  ธนำคำรโรงเรียน                                                                                                      
        ๒.๒ กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                                                       

๓.  โครงกำรลำซำลสำนสัมพันธ์แบ่งปันน ้ำใจ       
        ๓.๑ กิจกรรมสืบสำนประเพณี ด้ำนชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์    
        ๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมและแข่งขันภำยใน และภำยนอกโรงเรียน   

       ๓.๓ กิจกรรมแบ่งปันน ้ำใจสู่สังคม        
        ๓.๔ กิจกรรมลำซำลแฟมิลี่แรลลี่                                                           

       ๓.๕ กิจกรรมลำซำลเลี่ยนแฟร์                                    
       ๓.๖ งำนจัดป้ำยนิเทศควำมรู้สู่ชุมชน                                                                                        

 ๔.  โครงกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้สู่ชุมชน        
       ๔.๑ กิจกรรมภูมิปัญญำให้ควำมรู้        
       ๔.๒ กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ กำรอบรม สัมมนำต่ำงๆ                   
          ๕. โครงกำรบริกำรสถำนที่เพ่ือชุมชน และสังคม  
                   
๑. วิธีการพัฒนา             

ฝ่ำยสัมพันธ์ชุมชนได้ตระหนักถึงควำมส้ำคัญของกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำง บ้ำน 
โรงเรียน และชุมชนจึงได้จัดโครงกำร งำน กิจกรรม ที่เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่ำได้มีส่วนพัฒนำ
กำรศึกษำดังนี           



๑ โครงการส ารวจความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา โดยกำรจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับทรำบ
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของทำงโรงเรียนว่ำเป็นที่พึงพอใจ หรือมีข้อเสนอแนะ เป็นกำรแลกเปลี่ยนสอบถำม
เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกันในกำรจัดกำรศึกษำ กิจกรรมในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ได้แก่   

     ๑.๑ งำนประชุมผู้ปกครอง จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี แจ้งระเบียบกำรเรียนกำรสอน ข้อปฏิบัติต่ำงๆของ
นักเรียน ที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องรับทรำบเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้อง  เช่นประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นนักศึกษำวิชำทหำร กำรได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือจำก
รัฐบำลเรียนฟรี ๑๕ ปี                                                                      

๒. โครงการสานสัมพันธ์อยู่พอเพียง เป็นกำรน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจของควำมพอเพียงที่พระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงพระรำชทำนให้กับคนไทยทุกคน ทำงโรงเรียนและฝ่ำยสัมพันธ์ชุมชนได้ตระหนักเห็นถึงควำมจ้ำเป็น
และคุณประโยชน์จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือรองรับและน้ำมำให้บุคลำกรโรงเรียนปฏิบัติและเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคมโดยจัด
กิจกรรมสนับสนุนดังนี         

    ๒.๑ กิจกรรมธนำคำรโรงเรียน  เป็นกำรปลูกฝังกำรออมและกำรใช้เงินอย่ำงฉลำดให้แก่นักเรียน โดยมี
ธนำคำรจัดตั งอยู่ภำยในโรงเรียน คือธนำคำรออมสินซึ่งได้ด้ำเนินกำรมำตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  จนถึงปัจจุบัน นักเรียนทุก
ระดับชั นจะมีกำรฝำกเงินเป็นกำรสะสมในทุกสัปดำห์ไม่จ้ำกัดจ้ำนวน และเม่ือถึงปลำยปีกำรศึกษำนักเรียนสำมำรถมำ
ถอนเงินสะสมเพ่ือน้ำไปใช้จ่ำยได้เหมือนธนำคำรอ่ืนๆทั่วไป จนโรงเรียนได้รับรำงวัลโรงเรียนที่มีกำรออมดีเด่นจำก
ธนำคำรออมสิน          

   ๒.๒ กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกำรน้อมน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจของควำมพอเพียง มำ
ประยุกต์ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน ในรูปแบบของฐำนกำรเรียนรู้ ๑๒ ฐำนดังนี คือ ฐำนออมทรัพย์ กำรอ่ำน ขยะรี
ไซเคิล งำนประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ พลังงำน ศิลปกรรม นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ  จิตอำสำ คุณธรรม นวด และโครงงำนบูรณำ
กำร ซึ่งแต่ละฐำนจะฝึกให้เด็กได้เข้ำร่วมตำมควำมสำมำรถ และควำมสนใจ ซึ่งได้มีโรงเรียนต่ำงๆเข้ำขอเยี่ยมชมเพื่อจะ
น้ำไปปฏิบัติเพื่อประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง  ตลอดปีกำรศึกษำทำงโรงเรียนได้ด้ำเนินฐำนเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำง
ต่อเนื่อง  และได้น้ำเสนอผลงำนในวันวิชำกำรของโรงเรียนคืองำน ลำซำลนิทรรศน์   เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๙ ซึ่งก็ได้รับควำมสนใจจำกผู้ที่เข้ำร่วมงำน 
 ๓. โครงการลาซาลสานสัมพันธ์แบ่งปันน้ าใจ สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม มีควำมเข้ำใจอันดี
และร่วมมือในกำรท้ำกิจกรรมที่สำนสัมพันธ์ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือ รู้จักแบ่งปันและเสียสละมีกิจกรรมดังนี                                                                                                                                            
     ๓.๑ กิจกรรมสืบสำนประเพณีด้ำนชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เช่นกำรจัดของไปเยี่ยมปลอบขวัญทหำร
ผ่ำนศึก  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๕๙  ณ  โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก  ร่วมงำนรณรงค์รักษ์โลก  และงดสูบบุหรี่โลก 
(๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ )  เป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ร่วมมือกัน  จัดหล่อและแห่เทียนจ้ำน้ำพรรษำ               
( ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ) เพ่ือถวำยวัดที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน ได้แก่ วัดผ่องพลอยวรวิหำร วัดบำงนำนอก และวัดศรี
เอ่ียม เชิญชวนท่ำนผู้ปกครองได้ร่วมท้ำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ งำนวันแม่แห่งชำติมีท่ำนผู้ปกครองมำ
ร่วมงำนเป็นจ้ำนวนมำกลูกๆได้ท้ำกำร์ดวันแม่และมำกรำบเพ่ือแสดงถึงควำมรักควำมกตัญญูที่มีต่อบุพกำรี กำรถวำย
เครื่องรำชสักกำระเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่ และวันพ่อแห่งชำติ กำรท้ำบุญตกบำตร
ในวันเด็กเป็นกำรท้ำงำนบุญร่วมกันระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม กำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อนซึ่ง
ในปีนี มีนักเรียนสมัครใจเข้ำบรรพชำจ้ำนวนถึง ๑๒๑ รูป  เป็นนักเรียนในระดับ ประถมปีที่ ๓ ถึงมัธยมศึกษำตอนต้น 
งำนบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อนในปีนี จัดขึ นในวันที่ ๑๒ – ๒๖ มีนำคม ๒๕๕๙ ณ วัดปำกบ่อ อ่อนนุช ๓๕ เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหำนคร                                                                                                           



    ๓.๒ กิจกรรมเข้ำร่วมแข่งขันภำยในและภำยนอก มีกำรส่งเสริมศักยภำพของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในด้ำน
วิชำกำรควำมรู้ และควำมถนัดเฉพำะบุคคล โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันในด้ำนต่ำงๆ ด้ำนวิชำกำร และ
ควำมถนัดเฉำะบุคคล ตลอดจนกำรแข่งขัน ประกวดทำงวิชำกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ กำรประกวดร้องเพลง 
กำรแข่งขันกีฬำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ดังมีรำยกำรดังนี  

วันที่ ผู้ท ากิจกรรม หัวข้อ สถานที่ 
๘ ก.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๔ แข่งขันเปิด 

DICTIONARY 
ห้องศูนย์กำรเรียนรู้

ภำษำไทย 
โรงเรียนลำซำล 

๘ ก.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๔ แข่งขันคณิตคิดเร็ว หน้ำห้อง LAB 
โรงเรียนลำซำล 

๙ ก.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๕ แข่งขันเปิด 
DICTIONARY 

ห้องศูนย์กำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

โรงเรียนลำซำล 
๑๐ ก.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ แข่งขันเปิด 

DICTIONARY 
ห้องศูนย์กำรเรียนรู้

ภำษำไทย 
โรงเรียนลำซำล 

๑๔-๑๗ ก.ค.๕๘ นักเรียนชั น ประถมศึกษำปีที่ ๑ – 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ (เข้มข้น) 

กิจกรรมกำรแข่งขัน
เขียนสะกดค้ำยำก 

ห้องศูนย์กำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ 

โรงเรียนลำซำล 
๑๕-๑๖ ก.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมกำรแข่งขัน

เครื่องร่อนระยะไกล 
(พับเครื่องร่อน) 

ห้องประชุม JVK 
โรงเรียนลำซำล 

๑๕ ก.ค.๕๘ ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลำย ๒ คน กำรแข่งขันตอบปัญหำ
ชีววิทยำ  

วิทยำลัยแพทย์
ศำสตร์ พระมงกุฎ

เกล้ำ 
๑๗ ก.ค.๕๘ ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลำย ๕ คน เข้ำร่วมแข่งขัน 

Spelling Bee online 
เนชั่นกรุ๊ป 

๑๘ ก.ค.๕๘ ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลำย ๕ คน เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เยำวชน เรื่อง กำร
ขับเคลื่อนปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร 

สภำยุวพุทธิก
สมำคมแห่งชำติ 

๒๑ ก.ค.๕๘ นักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ ๑ (เข้มข้น) กิจกรรมแข่งขันกำร
เขียนค้ำศัพท์ 

หน้ำอำคำรพระ
เมตตำ 

๒๒ ก.ค.๕๘ นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓ (เข้มข้น) กิจกรรมกำรแข่งขันจัด
สวนถำด 

หน้ำอำคำรพระ
เมตตำ 

 
 
 



 

วันที่ ผู้ท ากิจกรรม หัวข้อ สถานที่ 
๒๒ ก.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมประกวดคัด

ไทย 
ห้องศูนย์กำรเรียนรู้

ภำษำไทย 
โรงเรียนลำซำล 

๒๓ ก.ค.๕๘ นักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ ๒ (เข้มข้น) กิจกรรมแข่งขันกำร
เขียนค้ำศัพท์ 

หน้ำอำคำรพระ
เมตตำ 

๒๓ ก.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมประกวด
ปริศนำส้ำนวนไทย 

ห้องศูนย์กำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

โรงเรียนลำซำล 
๒๔ ก.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมประกวดเล่ำ

นิทำน 
ห้องศูนย์กำรเรียนรู้

ภำษำไทย 
โรงเรียนลำซำล 

๒๔ ก.ค.๕๘ นักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ ๓ (เข้มข้น) กิจกรรมแข่งขันกำร
เขียนค้ำศัพท์ 

หน้ำอำคำรพระ
เมตตำ 

๒๔ ก.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ “กำร
สร้ำงกำร์ดอวยพรวัน
แม่ ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Publisher 
๒๐๑๐” 

ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ 
อำคำรพระเมตตำ 

๕ ส.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๔ ประกวดแข่งขันร้อง
เพลงลูกทุ่ง 

สนำมบำส 

๖ ส.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๓ ประกวดแข่งขันร้อง
เพลงลูกทุ่ง 

สนำมบำส 

๗ ส.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๒ ประกวดแข่งขันร้อง
เพลงลูกทุ่ง 

สนำมบำส 

๑๐ ส.ค.๕๘ นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๑ ประกวดแข่งขันร้อง
เพลงลูกทุ่ง 

สนำมบำส 

๑๑ ส.ค.๕๘ นักเรียนโรงเรียนลำซำล กิจกรรม “ลำซำลก้ำว
ไกลร่วมใจสู่ ASEAN” 

สนำมบำส 

๒๑ ส.ค.๕๘ นำยภีม วิไลวงศ์เสถียร 
น.ส.เกษรำ บำนชื่น 
นำยณัฐชัย มำสวัสดิ์ 

แข่งขันตอบค้ำถำม
ภำษำอังกฤษ 
(English Quiz) 

มหำวิทยำลัยอัสสัม
ชัญ วิทยำเขต
สุวรรณภูมิ 

 
 
 



 
วันที่ ผู้ท ากิจกรรม หัวข้อ สถานที่ 

๒๑ ส.ค.๕๘ นำยนพพันธ์ จันทรศรี ประกวดสุนทรพจน์
ภำษำจีน หัวข้อ 
“สมเด็จพระเทพฯ 
และจีน” 

มหำวิทยำลัยอัสสัม
ชัญ วิทยำเขต
สุวรรณภูมิ 

๒๑ ส.ค.๕๘ นำยนพพันธ์ จันทรศรี กำรแสดง
ควำมสำมำรถในกำร
ร้องเพลง
ภำษำอังกฤษ/จีน 

มหำวิทยำลัยอัสสัม
ชัญ วิทยำเขต
สุวรรณภูมิ 

๒๒ ส.ค.๕๘ ด.ญ.สุนิสำ โรจน์จตุรกุล 
ด.ญ.พัทธนันท์ ชื่นชม 
ด.ญ.วรัญญำ พุฒพันธ์ 

แข่งขันตอบต้ำถำมจำก
สำรำนุกรมไทย 
ส้ำหรับเยำวชน ระดับ
จังหวัด (รอบท่ี ๑) 

โรงเรียนวัดธำตุ
ทอง 

๑๘ ก.ย.๕๘ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ กิจกรรมติวควำมรู้และ
เทคนิคกำรท้ำข้อสอบ 
GAT เชื่อมโยง เพื่อ
เตรียมตัวสอบ GAT – 
PAT ครั งที่ ๑ 

ห้องประชุม Kan 
Mini Hall 

๕ พ.ย. ๕๘ ๑. ด.ญ.พรรณภรณ์ คล ้ำจีน 
๒. ด.ญ.ณัฐวรรณ จันทร์หม่อม 
๓. อันติกำ ทรงศิรปิัญญำ 
๔. ด.ญ.ศศินิภำ จันทร์ฉำย 
๕. ด.ญ.พรชนก กองทอง 
๖. ด.ญ.ฤณรัก ศรีสุมำลย์ 

เข้ำร่วมแข่งขัน
ประกวดผลงำน Mind 
Map ประจ้ำปี ๒๕๕๘ 
(The ๘Thailand 
Memory 
Championships & 
Mind Featival 
๒๐๑๕) 

อำคำรวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยเกษต

รศำสตร์ 

๑๘ธ.ค.๕๘ ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย จ้ำนวน ๔๕ คน 

เข้ำค่ำยเยำวชน “เมล็ด
พันธุ์ลำซำล”  

โรงคุณธรรม  
โรงเรียนลำซำล 

 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันภายนอก 
วันที่ ชื่อ ชั้น รายการ รางวัล 

๓๐ ก.ค.๕๘ น.ส.ณัฐทิชำ เทียมมงคล 
น.ส.ธนพร พิศพรรณ 
น.ส.น ้ำเพชร ไชยเจริญ 
น.ส.สวุภัทร ทิพย์รัตน์สุนทร 

ม.๖/๑ 
ม.๖/๑ 
ม.๖/๑ 
ม.๖/๑ 

 

เข้ำร่วมกำรประกวด
เรียงควำม โครงกำร 
“เยำวชนรักษ์ช้ำงไทย” 
ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

รำงวัลชนะเลิศ 

๒๑ ส.ค.๕๘ นำยสุพรรณ เอ่ียมส้ำอำง ม.๕/๑ 
 

กำรประกวดอ่ำนข่ำว
พระรำชส้ำนัก 

รำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

๒๒ ส.ค.๕๘ ด.ช.ปวรฐั จันลำวงศ ์
ด.ญ.นันทพัชร์ เธียรสุวรรณ
แสง 
ด.ญ.ณัฏฐณิชำ จิตรไทมณี
กุล 

ป.๓/๙ 
ป.๓/๙ 
ป.๓/๑ 

กำรแข่งขันเศรษฐศำสตร์
เพชรยอดมงกุฎ 

รำงวัลชมเชย 

๒๒ ส.ค.๕๘ ด.ญ.จีรญำภำ เกตุลอย ป.๓/๓ กำรแข่งขันเศรษฐศำสตร์
เพชรยอดมงกุฎ 

รำงวัลผ่ำนเกณฑ์ 

๒๑ พ.ย.๕๘ ด.ช.ปุณชัย อุ่นในธรรม 
 

ป.๕/๒ 
 
 

สอบแข่งขันประวัติศำสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั งที่ ๘ ชิง
ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรม 
รำชินีนำถ ทุนกำรศึกษำพระ
พรหมมังคลำจำรย์ 

ได้รับรำงวัลชมเชย 
พร้อมทุนกำรศึกษำ 
๑,๐๐๐ บำทและ
เหรียญที่ระลึก 
 

๓๐ พ.ย. –
๑ ธ.ค. ๕๘ 

ด.ญ.กัญญำณัฐ ธิตะรัตน์ 
 

ม.๓/๘ แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
“ACSSP Academic Show 
and Share ๒๐๑๕” ณ โรง
เรียนอัสสัมชัญ 
สมุทรปรำกำร 
กำรอ่ำนร้อยแก้ว ระดับชั น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 

รำงวัลชนะเลิศ ได้รับ
เกียรติบัตรพร้อมเงิน
รำงวัล ๕๐๐ บำท 

 ด.ญ.นันทพัชร์ เธียรสุวรรณ
แสง 
 

ป.๓/๙ กำรแข่งขันตอบปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ ระดับชั น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
ได้รับเกียรติบัตรพร้อม
เงินรำงวัล ๓๐๐ บำท 

  
 
 
 



การแข่งขันภายนอก 
วันที่ ชื่อ ชั้น รายการ รางวัล 

๓๐ พ.ย. –
๑ ธ.ค. ๕๘ 

ด.ญ.จิดำภำ กระแตวงศ์ 
ด.ญ.วรดำ เจตนชัย 
ด.ญ.ธันยพรรษ์ ชัยธนรัตน์ 

ป.๓/๑ 
ป.๓/๙ 
ป.๓/๙ 

- กำรแข่งขัน ACSP Sci 
Battle ระดับชั น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
ประเภททีม 

รำงวัลชนะเลิศ 
ได้รับเกียรติบัตรพร้อม
เงินรำงวัล 
๑,๕๐๐ บำท 

 ด.ช.สวุิศิษฏ์ จิตรโรจนรักษ์ 
ด.ช.กฤดำกำร มัทย์พงษ์
ถำวร 
ด.ช.วุฒภิัทร รัตนะโชติวงศ์ 

ม.๓/๘ 
ม.๓/๘ 

 
ม.๓/๘ 

- กำรแข่งขัน ACSP Sci 
Battle ระดับชั นมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๑ – ๓ ประเภททีม 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 
ได้รับเกียรติบัตรพร้อม
เงินรำงวัล ๙๐๐ บำท 

 ด.ช.ปฐวี จอมแปง 
ด.ช.อคร แป้นแก้ว 

ม.๓/๘ 
ม.๓/๘ 

- กำรแข่งขัน สร้ำงเกมด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel 
เพ่ือกำรศึกษำ ระดับชั น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
ประเภททีม 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ ได้รับเกียรติ
บัตรพร้อมเงินรำงวัล 
๑,๐๐๐ บำท 

 ด.ญ.ศุภิสรำ ศรประสิทธิ์ 
ด.ญ.ณัฐภร โลหะกฤษณะ 

ป.๖/๘ 
ป.๖/๘ 

 

- กำรแข่งขัน International 
QUIZ ระดับชั น
ประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
ประเภททีม 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ ได้รับเกียรติ
บัตรพร้อมเงินรำงวัล 
๒,๐๐๐ บำท 

 ด.ช.ปวรฐั จันลำวงศ ์
 

ป.๓/๙ 
 

กำรแข่งขัน Spelling Bee 
ระดับชั นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
– ๓ 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ๒ 
ได้รับเกียรติบัตรพร้อม
เงินรำงวัล ๒๐๐ บำท 

 ด.ช.อริยะ ผจญยุทธ 
 

ป.๖/๗ 
 

กำรแข่งขัน Impromtu 
Speech Contest ระดับชั น
ประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 
ได้รับเกียรติบัตรพร้อม
เงินรำงวัล ๒๐๐บำท 

๙ ม.ค.๕๘ ด.ญ.ภัทรลภำ บ่อโพธิ์ 
 

ป.๔/๑ 
 

กำรประกวด “หนูน้อยอ่ำน
ข่ำวยุค ๔G” ของส้ำนักงำน 
กสทช. 

รำงวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ ๑ 

 

นอกจำกนักเรียนที่ได้ไปท้ำชื่อเสียงและได้รำงวัลต่ำงๆมำแล้วนั น ส้ำหรับบุคลำกรครูก็ยังได้รับรำงวัลที่เป็นกำร   
   บ่งบอกถึงคุณสมบัติของคุณครูที่มีคุณภำพดังนี ครู 
           รำงวัล ๑ แสนครูดี ของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ้ำนวน ๓๗ ท่ำน 
  ๑.น.ส.กัญญำภัค บุญเกิด    ๒. น.ส.กิ่งดำว เชื่อมสุข  
  ๓. นำงจำรุณี โพธิ์น้อย    ๔. นำงจำรุณีย์ กิ่งทอง  
  ๕. นำงจุฑำรัตน์ มำนพกำวี   ๖. น.ส.ชัญญำภัค ทองรวยโรจ  



  ๗. นำยทรงกลด วรชำติเดชชัย   ๘. นำยทวีศักดิ์ มีเคลือบ  
  ๙. นำงธนิยำ พำนเพ็ง    ๑๐. นำยบริพัตร อินทรบุญ  
  ๑๑. นำงพัทนี โชติรสสุคนธ์   ๑๒. น.ส.พันทิพำ แซ่เฮ้ง  
  ๑๓. น.ส.พิรุณรัตน์ แสงทอง   ๑๔. น.ส.พิศมัย วงษ์แปลง  
  ๑๕. นำงเพ็ญแข ชำญวิบูลย์ศรี   ๑๖. น.ส.ภัททิรำ ศิริค้ำ  
  ๑๗. น.ส.มะยุรี ดีสุ่ย    ๑๘. นำงมัลลิกำ ลมูลศิลป์  
  ๑๙. นำยโยธิน วงษ์สะอำด  ๒๐. นำงรุ่งทิพย์ ไกยะฝ่ำย 
  ๒๑. น.ส.รุจิศิลป์ วัฒนพลอย  ๒๒. น.ส.วรนชุ นครวงศ์ 
  ๒๓. นำงวรำงคณำ อ่ืมอำจ  ๒๔. นำงวรำภรณ์ เรนอฟ 
  ๒๕. น.ส.วฤนดำ รัตนเลิศ   ๒๖. นำยวิสิฎฐ์ สุทธสนธิ์ 
  ๒๗. น.ส.ศยำมล พูลศิริ   ๒๘. น.ส.ศรทิพย์ บุญคง 
  ๒๙. นำงสตรีวรรณ อำรีรอบ  ๓๐. นำยสังวรณ์ ขุนนนท์ 
  ๓๑. นำงสิรินทิพย์ อยู่รักษำ  ๓๒. นำงสุดำรัตน์ ธำนัตถ์โชติภณ                                            
  ๓๓. น.ส.อัจฉรำ ปลิดกระโทก  ๓๔. นำงอัญชุลี จั่นขำว 
  ๓๕. น.ส.อำรียำ วังทะพันธ์  ๓๖. น.ส.อุมำพร อบมำ 
  ๓๗. นำยเอกพงษ์ หลี่อินทร์ 
 ๓.๓ กิจกรรมปันน ้ำใจสู่สังคม เป็นกำรช่วยเหลือแก่ผู้ที่ด้อยโอกำส ขำดแคลนขัดสน หรือผู้ที่ได้รับเหตุที่ควร
ได้รับช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน กำรช่วยเหลือหน่วยงำนผู้มีคุณูปกำรต่อสังคมกำรช่วยเหลือรัฐเมื่อมีกำรขอร้องหรือเชิญ
เชิญชวน เช่นกำรบริจำคของเล่นมือสองให้แก่มูลนิธิโคเออร์ กำรจ้ำหน่ำยดอกป๊อบปี้เพื่อหำรำยได้ให้แก่องค์กำร
ครอบครัวทหำรผ่ำนศึก กำรจ้ำหน่ำยหนังสือวันเด็กเพ่ือหำรำยได้และเผยแพร่ข้อมูลของรัฐบำลกระทรวงศึกษำ กำร
บริจำคเพ่ือกำรบ้ำรุงพระศำสนำ ล้วนแต่เป็นงำนที่ทำง โรงเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมมือกันเพ่ือช่วยเหลือสังคม
ส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งก็ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
 ๓.๔ งำนลำซำลแฟมีลี่ แรลลลี่ จัดขึ นเมื่อวันที่ ๓-๔ ตุลำคม ๒๕๕๘ เป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
บ้ำนและโรงเรียนในปีนี มีรถเข้ำร่วมแข่งทั งสิ น ๑๐๑  คัน เส้นทำง  ลำซำล ชะอ้ำ เพชรบุรี – จัดงำนเลี ยงสังสรรค์ที่
โรงแรม  Long Beach Cha- Am ผลกำรแข่งขันมีดังนี  

รำงวัล เบอร์รถ เจ้ำของรถ 
รำงวัลชนะเลิศ ๓๔ คุณชำติรส  เอ่ียมศรี 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒๐ คุณปรีดำ  บุญเลี ยง 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๕๘ คุณธนำกร  ศรีสุขสวัสดิ์ 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ๘๔ คุณโชตสุวิทธ์  เม่นแสง 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ๔๐ คุณประยุทธ์  จุ้ยเจริญ 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ๔๔ คุณวิทยำ  ประภำรัตน์ 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๖ ๒๙ คุณอภิเดช  มโนวัฒนกุลกิจ 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๗ ๒๕ คุณสุรินทร์  แก้วสำยตำ 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๘ ๔๑ คุณยงยุทธ  อำจเทศ 

รำงวัลบู้บี  ๑๐๒ คุณสินชัย  ชุ่มแก้ว 



                   จำกกำรประเมินแบบสอบถำมอยู่ในเกณฑ์ดีมำก  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ 
 
     ๓.๕ งำนจัดป้ำยนิเทศควำมรู้สู่ชนชน มีป้ำยนิเทศท่ีเป็นกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับ
ทรำบ เช่นป้ำยนิเทศกำรรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงำน กำรป้องไข้เลือดออก โรคมือ เท้ำเปื่อย 
ป้ำยควำมรู้วันส้ำคัญทำงศำสนำ เช่นวันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ ป้ำยเชิญชวนเข้ำร่วมโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำค
ฤดู นิทรรศกำรและป้ำยควำมรู้วันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันแม่แห่งชำติ หรือป้ำยควำมรู้ต่ำงๆทั งที่เป็นระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติต่ำงๆ 
         ๔. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ชุมชน เป็นกำรพัฒนำศักยภำพในกำรเรียนรู้ของบุคลำกรในองค์กรและน้ำไป
ขยำยผลหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้กับชุมชนหรือหน่วยงำนภำยนอก มีกิจกรรมดังนี     

     ๔.๑ กิจกรรมภูมิปัญญำให้ควำมรู้น้ำภูมิปัญญำควำมรู้และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียนและ
ชุมชน หรือน้ำควำมรู้สู่ชุมชน ซึ่งแต่ละช่วงชั นได้เชิญภูมิปัญญำมำให้ควำมรู้ดังนี  
 วันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ระดับประถมต้น เชิญดำรณี  สำยสนิท มำให้ควำมรู้เรื่องกำรท้ำโมบำย ด้วย 

เศษกระดำษ     
 วันที่ ๒๑กรกฎำคม ๒๕๕๘ ระดับประถมต้น เชิญคุณสมจิตร เกษตรภิบำล มำให้ควำมรู้เรื่องกำรท้ำ 

บัญชีรับ – จ่ำย   
 วันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๘  ระดับมัธยมต้น เชิญคุณจิรำพร  วินดุสิต  มำให้ควำมรู้เรื่องกำรท้ำอำหำร 

จำกผักปลอดสำรพิษ 
  วันที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๕๘ ระดับประถมต้น เชิญคุณกนิษฐำ  ศรีรักษ์  มำให้ควำมรู้เรื่องกำรท้ำน ้ำหอม 
 วันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๘  ระดับประถมต้น เชิญคุณนำฎนดำ  อภิรดำดลพร มำให้ควำมรู้เรื่อง 

สมุนไพรใกล้ตัว 
 วันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๘  ระดับประถมต้น เชิญคุณวิวัฒน์  เวชยันต์ มำให้ควำมรู้เรื่องหมำกฮอส 
 วันที่ ๒  กันยำยน ๒๕๕๘  ระดับประถมต้น เชิญคุณทรงเกียรติ  แซ่ตั ง มำให้ควำมรู้เรื่องกำรฝึกโขน 
 วันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ระดับมัธยมปลำย เชิญคุณเพ่ิมพล  ศรีวิเศษ มำให้ควำมรู้เรื่องกำรเพำะเห็ด 

นำงฟ้ำ 
 วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘      ระดับประถมต้น เชิญคุณทวีป  มำนพกวี มำให้ควำมรู้เรื่องกำรปลูกพืชไร้ดิน 
 วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘      ระดับประถมต้นเชิญคุณทวีป  มำนพกวี มำให้ควำมรู้ เรื่องกำรปลูกพืชไร้ดิน  
 วันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘      ระดับมัธยมปลำยเชิญคุณภูไท  ป้อมงำม มำให้ควำมรู้เรื่องกำรปลูกผักไร้ดิน 
 วันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๕๙           ระดับประถมต้นเชิญคุณฉลองรัฐ  ไชยสมบูรณ์ มำให้ควำมรู้เรื่องกำรบิด 
                                                     ลูกโป่ง 
 วนัที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙          ระดับประถมต้น เชิญคุณสมบูรณ์  ปิติเวชรัศมี มำให้ควำมรู้  
                                                     เรื่อง  Phoemic awareness 
 
 
 



 ๔.๒ กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ กำรอบรมสัมมนำต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกร
โรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องและสม่้ำเสมอ โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้มำเป็นผู้อบรมสัมมนำหรือเข้ำร่วมกับหน่วยงำน
กำรศึกษำภำยนอก  ดังรำยกำรต่อไปนี  

วันที่ ผู้รับการอบรมสัมมนา หัวข้อ สถานที่ 
๘ ส.ค.๕๘ ม.อรุณศรี ธีระกำญจน์ 

ม.กิติยำ กิ่งพุทธพงษ์ 
ม.วันทำ นำคนำคำ 
ม.มะยุรี ดีสุ่ย 
ม.วิมลมำศ ป้อมงำม 
ม.สิริลักษณ์ บัวจันทร์ 
ม.สุรีย์ นุชน้อย 

ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิดเพ่ือ
ศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
๖ รอบ ๙ วิทยำลัยเซำร์
อีสท์บำงกอก บำงนำ 

๑๙ ส.ค.๕๘ ม.ชนิดำ สุทธิจิต เข้ำรว่มอบรมโครงกำรสร้ำงสรรค์
สื่อประชำธปิไตย เพื่อพัฒนำ
กำรศกึษำดำ้นกำรเสริมสรำ้ง
พลเมือง 

หอประชุมคุรุสภำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

๒๑ ส.ค.๕๘ ม.สุเทพ ถนัดผ่อง 
ม.อดุล นุชน้อย 
ม.เกศรำ เหลำค้ำ 
ม.ศรทิพย์ บุญคง 
ม.ฉลอง ชมบุหรั่น 

อบรมเรื่อง กำรปลูกผักไร้ดิน 
(ไฮโดรโปนิกส์) 

 

ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือ 
กำรศึกษำรังสิต 

 

๒๑ส.ค.๕๘ ม.สังวรณ์ ขุนนนท์ 
ม.สุนิสำ เสวกวิหำร ี

กำรอบรมเรื่อง The Physics and 
Mathematics of Slinky 
Seismometers, and their use in 
the Classroom 

หอประชุม ๔ อำคำร ๓
บริษัท ทีโอที จ้ำกัด 
(มหำชน) กรุงเทพฯ 

 
๒๘ พ.ย. ๕๘ ม.อำรีย์  สงวนศิลป์ 

ม.สิรินทิพย์ อยู่รักษำ 
ม.วร ี
ม.ณิชชำ  บุญประเวศ 
ม.จำรุณีย์   
ม.ขนิษฐำ  โพธิสำร 
ม.ณุจรี 

อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อ ยุทธศำสตร์
ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน (O-NET) ตำมมำตรฐำนสำกล 
(IS) เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที๒่๑ ด้วยกระบวนกำร GPAS ๕ 
Steps (ระดับประถมศึกษำ ๘ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้) 

ห้องรักตะกนิษฐ์ 
โรงแรมสวนดุสิต เพลส

เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร 

๘ ธ.ค. ๕๘ ม.จิรภำ จิตตรีสำร 
ม.นงนุช รำชภักดี 

โครงกำร SPU Admission 
Planning “วำงแผนดี มีอนำคต” 
นวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำ
ระดับประเทศ 

มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

 



 
วันที่ ผู้รับการอบรมสัมมนา หัวข้อ สถานที่ 

๑๙ ธ.ค. ๕๘ ม.ณัฏฐำ มีเจริญ 
ม.นุชนภำงค์ ไชยเผือก 

เข้ำร่วมงำนชุมนุมครูค้ำสอน  
ครั งที่ ๑๐ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

๑๕ ม.ค. ๕๘ ม.ชนิดำ สุทธิจิต 
ม.สังวรณ์ ขุนนนท์ 
ม.ธิฒิวุฒิ พันธ์เจริญ
เกียรติ 

เข้ำประชุมเรื่องโครงกำรวิจัยและ
พัฒนำสื่อเสมือนจริง วิชำฟิสิกส์ 

ห้องประชุมเล็ก ชั น๒
อำคำรสมเด็จพระ
สันตะปำปำ นักบุญ
ยอห์น ปอล ที่ ๒ 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 

๑๕ ม.ค. ๕๙ ม.จงกล แก้วสุรินทร์ 
ม.วิมลมำศ ป้อมงำม 
ม.วันทำ นำคนำคำ 

หัวหน้ำสำยฝ่ำยวิชำกำร เข้ำร่วม
ประชุมกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั นพื นฐำน (O-NET) 
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อำคำรโสภณวชิรธรรม 

 
  ๕  โครงการบริการสถานที่เพื่อชุมชนและสังคม  ทำงโรงเรียนเปิดโอกำสให้ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงำน
ภำยนอกได้เข้ำมำใช้สถำนที่ของโรงเรียนในกำรจัดกิจกรรม เช่น ใช้หอประชุมของโรงเรียนเพ่ือเป็นสถำนที่จัดงำน
แต่งงำน หรืองำนบวชใช้สนำมเพ่ือกำรแข่งขันกีฬำ และกำรออกก้ำลังกำย ในตอนเย็นจะมีผู้ปกครองมำออกก้ำลังกำร
โดยกำรเดินและวิ่ง ใช้สนำมฟุตบอล และสนำมบำสเกตบอล เพ่ือกำรแข่งขัน ใช้ห้องคุณธรรมเป็นสถำนที่จัดกำรอบรม
สัมมนำต่ำงๆ  
 วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๘  กำรสัมมนำชีวิตครอบครัวคำทอลิก  จ้ำนวน ๒๘ ท่ำน 
 วันที่  ๒๓  พฤษภำคม ๒๕๕๘    งำนแต่งงำนคุณครูไพโรจน์  ทรงหำค้ำ 
 วันที่  ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘    งำนบวช ภรำดำบัญชำ 
 วันที่ ๑๙ - ๒๐  มิถุนำยน ๒๕๕๘  อบรมผู้น้ำ ยุวธรรมทูต ครั งที่ ๑  อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
 วันที่ ๒๗ - ๒๘  มิถุนำยน ๒๕๕๘  อบรมผู้น้ำนันทนำกำร  YCS 
 วันที่ ๒๓ - ๓๐  กันยำยน ๒๕๕๘  เยำวขนคำทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เข้ำพักท่ีลำซำลวิลล่ำ 
 วันที่ ๙ - ๑๐  ตุลำคม ๒๕๕๘  อบรมผู้น้ำ ยุวธรรมทูต ครั งที่ ๒ อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
 นอกจำกโครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำวแล้วทำงด้ำนควำมช่วยเหลือต่อผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร หรือผู้ประสบภัย
ฉุกเฉินตลอดจนกำรขอรับควำมช่วยเหลือของมูลนิธิต่ำงๆ ทำงโรงเรียนก็ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีเช่น กำรช่วยเหลือ
อนุเครำะห์ศูนย์กำรเรียนรู้ลำซำล โรงเรียนไม้ไผ่ ( Bamboo School ) สังขละบุรี   ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับมูลนิธิคน
พิกำรแห่งประเทศ เป็นทรัพย์และสิ่งของช่วยเหลือแบ่งปันให้กับส้ำนักงำนคำทอลิกสงเครำะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี ภัย 
(โคเออร์)เป็นทรัพย์และสิ่งของร่วมบริจำคมูลนิธิสงเครำะห์ครอบครัวทหำรผ่ำนศึก กำรบริจำคทรัพย์เพ่ือร่วมบ้ำรุง
ศำสนำสถำน หรืองำนสืบสำนประเพณีต่ำงๆ 
  



๒. ผลการด าเนินงาน 
 กำรด้ำเนินงำนของฝ่ำยสัมพันธ์ชุมชน ท้ำให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมได้ร่วมมือในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆตำมโครงกำรลำซำลสำนสัมพันธ์ ท้ำให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ได้รับกำร
สนับสนุนจำกผู้ปกครองและชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง กำรน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่ 
มำประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำรสอนล้วนได้นับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ในด้ำนกำรน้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำให้ควำมรู้และ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนได้มีประสบกำรณ์จริงในกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถน้ำควำมรู้นั นไปพัฒนำกำร
เรียนของตนเอง ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ น กำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำกับหน่วยงำนภำยนอกท้ำให้บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และเพ่ิมศักยภำพในด้ำนกำรเรียนกำรสอน สำมำรถน้ำควำมรู้มำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ำให้
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมต่ำงมีควำมพึงพอใจ และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีกำรร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำร
ท้ำกิจกรรมต่ำงๆด้วยควำมเข้ำใจและเต็มใจมีแนวคิดและทัศนคติไปในทิศทำงเดียวกันทั งในด้ำนกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ หรือกำรท้ำกิจกรรมต่ำงๆกำรแบ่งปันน ้ำใจเพ่ือช่วยเหลือสังคม หรือบุคคลที่ด้อยโอกำสก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่
แสดงถึงงน ้ำใจอันดีงำมท่ีเปี่ยมไปด้วยกำรเสียสละและมีเมตตำต่อกัน ให้โอกำสและพร้อมจะช่วยเหลืออย่ำงเต็มท่ีแสดง
ถึงน ้ำใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโรงเรียน ผู้ปกครอง ที่มีต่อชุมชนและสังคม ผลกำรประเมินกิจกรรมต่ำงๆในปีนี อยู่
ในเกณฑ์ที่ดีมำกซ่ึงเป็นกำรแสดงว่ำโรงเรียน บ้ำน ชุมชน สงัคมต่ำงมีควำมเข้ำใจในสถำนภำพและพร้อมจะร่วมมือกัน
อย่ำงเหนียวแน่นและมั่นคง  ผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๑๙  อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๒๐ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา                                                                                                           
 จำกกำรประเมินผลกำรด้ำเนินโครงกำรกิจกรรมในภำคเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ พบว่ำโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคมต่ำงให้ควำมร่วมมือ และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีในกำรท้ำกิจกรรมต่ำงๆร่วมกันแต่เพ่ือให้ควำมสัมพันธ์และ
ควำมร่วมมือในกำรร่วมท้ำกิจกรรมต่ำงระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม  มีควำมมั่นคง ยั่งยืน และมี
แนวทำงควำมคิดเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน โรงเรียนควรมีกำรปรับปรุงพัฒนำในกำรด้ำเนินงำนดังต่อไปนี  
 ๑. งำนประชุมต่ำงๆ ที่ต้องกำรให้ผู้ปกครอง สังคมได้รับทรำบ เช่น งำนประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนควรจัดกำร
ประชุมในรูปแบบ กำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเป็นรำยห้องเรียนเพ่ือครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น ร่วมมือกันแก้ปัญหำทั งทำงด้ำนกำรเรียน และควำมประพฤติ   อีกทั งผู้ปกครองกับผู้ปกครองจะได้มีกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและร่วมมือกันในกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะหรือให้แนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำกับทำงโรงเรียน         
 ๒. งำนกิจกรรมต่ำงๆควรน้ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลโครงกำร งำน กิจกรรม มำสรุปเพ่ือน้ำมำเป็น
แนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนำเพื่อควำมสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำง บ้ำน โรงเรียน และชุมชน เป็นกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน กิจกรรมที่จัดขึ นควรต้องมีผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด้ำเนินงำนหรือมำ
ร่วมงำนเพ่ือเป็นกำรให้ทุกภำคส่วนได้มีกำรร่วมมือในกำรท้ำงำนร่วมกัน 
 ๓. ควรมีกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียนให้สังคมได้ทรำบควำมเคลื่อนไหวของทำงโรงเรียน โดย
ผ่ำนเว็ปไซต์ อย่ำงสม่้ำเสมอต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  ควรมีกำรใช้เทคโนโลยี่ให้เกิดประโยชน์ในกำรเชื่อมโยง ในกำร
ติดต่อสื่อสำร เช่นมีบริกำรถำมตอบข้อมูลที่ควรรับทรำบหรือเรื่องอ่ืนๆที่ทำงโรงเรียนต้องกำรแจ้งให้ทรำบ อย่ำงถูกต้อง
และรวดเร็ว มีเจ้ำหน้ำที่เฉพำะส้ำหรับให้ข้อมูลต่ำงๆเก่ียวกับทำงโรงเรียนได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 



มาตรฐานที่  ๒๐  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน    
                    และ ทันต่อการให้บริการ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับที่

ได้ 
น ้ำหนัก (คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒๐.๑ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนโรงเรียน และงำนพัสดุ 
ภัณฑ์ ให้เป็นมำตรฐำน สำมำรถให้กำรสนับสนุนฝ่ำยต่ำงๆได้
เป็นอย่ำงดี 

ดีมำก ๓ ๒.๗๘ 

๒๐.๒ พัฒนำระบบกำรเงินให้เป็นมำตรฐำน ตอบสนองกำรบริหำร   
        จัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ดีมำก ๒ ๑.๘๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒๐ ดีมาก ๕ ๔.๖๑ 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิจกรรมที่ท้ำ) 

โครงกำรพัฒนำระบบงำนด้ำนธุรกำร – กำรเงินของโรงเรียน 
๑ กิจกรรม  ส้ำรวจและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้สำมำรถใช้ได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

   ๒ กิจกรรม  ส้ำรวจและปรับปรุง Wifi ให้ใช้งำนได้ทุกจุดบริกำร 
   ๓ กิจกรรม  พัฒนำทะเบียนและปรับฐำนข้อมูลนักเรียนประจ้ำปีด้วยควำมถูกต้องรวดเร็ว 

๔ กิจกรรม  ปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 
   ๕ กิจกรรม  กำรท้ำบัญชีของโรงเรียนโดยใช้โปรแกรมของ สช. 
   ๖ กิจกรรม  ติดตำมกำรใช้งบประมำณให้ตรงตำมแผนงำน 
   ๗ กิจกรรม  พัฒนำโปรแกรมประยุกต์ส้ำหรับงำนพัสดุครุภัณฑ์ 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ฝ่ำยธุรกำรได้ท้ำแผนพัฒนำของโรงเรียน โดยยึดเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนที่ ๒๐ ที่กล่ำวถึง 
“กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนโรงเรียนและพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมำตรฐำนและทันต่อกำรให้บริกำร” 
มำประกอบกับแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงงำนของปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ แล้วสร้ำงแผนพัฒนำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๗  ให้
ครอบคลุมตำมแผนยุทธศำสตร์ของปี  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จงึได้จัดท้ำโครงกำรพัฒนำขึ นมำ ๑  โครงกำรชื่อ  โครงกำร
พัฒนำระบบงำนด้ำนธุรกำร-กำรเงินของโรงเรียน  ประกอบไปด้วย  ๗  กิจกรรม  คือ 

๑ กิจกรรม  ส้ำรวจและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้สำมำรถใช้ได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
   ๒ กิจกรรม  ส้ำรวจและปรับปรุง Wifi ให้ใช้งำนได้ทุกจุดบริกำร 
   ๓ กิจกรรม  พัฒนำทะเบียนและปรับฐำนข้อมูลนักเรียนประจ้ำปีด้วยควำมถูกต้องรวดเร็ว 

๔ กิจกรรม  ปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 
   ๕ กิจกรรม  กำรท้ำบัญชีของโรงเรียนโดยใช้โปรแกรมของ สช. 
   ๖ กิจกรรม  ติดตำมกำรใช้งบประมำณให้ตรงตำมแผนงำน 
   ๗ กิจกรรม  พัฒนำโปรแกรมประยุกต์ส้ำหรับงำนพัสดุครุภัณฑ์ 
 



๒. ผลการด าเนินงาน 
 จำกกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรใน  ๗  กิจกรรมของฝ่ำยธุรกำร - กำรเงินที่ได้ท้ำให้บรรลุวัตถุประสงค์  คือ 

๑.  กำรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้สำมำรถใช้ได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ พบว่ำกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต
ในโรงเรียนสำมำรถใช้อินเตอร์เน็ตได้ทุกจุด ครูและนักเรียนสำมำรถศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ตได้สะดวกมี
กำรเดินสำย Fiber Optic ทั่วบริเวณโรงเรียนเพ่ือขยำยพื นที่กำรใช้บริกำร และเพ่ิมจ้ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้
เพียงพอต่อกำรใช้งำน เมื่อมีเหตุขัดข้อง สำมำรถแก้ไขได้ 

   ผลกำรประเมินกำรจัดอันดับคุณภำพ ๕ อันพับพบว่ำ งำนพัฒนำปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้สำมำรถใช้ได้
อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อย ละ ๙๑.๓๓ 
 ๒.   กำรปรับปรุง Wifi ให้ใช้งำนได้ทุกจุดบริกำร พบว่ำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสำมำรถใช้
อินเทอร์เน็ตได้ทุกจุด ครูและนักเรียนสำมำรถศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้จำกอินเทอร์เน็ตได้สะดวก มีกำรเดินสำย Fiber 
Optic ทั่วบริเวณโรงเรียนเพ่ือขยำยพื นที่กำรใช้บริกำร และเพ่ิมจ้ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
เมื่อมีเหตุขัดข้อง สำมำรถแก้ไขได้ทันเหตุกำรณ ์

  ผลกำรประเมินกำรจัดอันดับคุณภำพ ๕ อันดับ พบว่ำ งำนพัฒนำปรับปรุง Wifi ให้ใช้งำนได้ทุกจุดบริกำรอยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๗ 

๓.   กำรพัฒนำทะเบียนและปรับฐำนข้อมูลนักเรียนประจ้ำปีด้วยควำมถูกต้องรวดเร็ว  พบว่ำครูสำมำรถน้ำ
ฐำนข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครูไปใช้อ้ำงอิงได้   เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับฐำนข้อมูล
ทะเบียนนักเรียนและครู ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจเมื่อใช้บริกำรงำนเอกสำรด้ำนฐำนข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครู 
รวมทั งฐำนข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครูได้รับกำรแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และครูมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง   
นอกจำกนี ยังได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรใช้บริกำรด้ำนฐำนข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครู ทั งนี ในกำรติดต่อขอใช้
ข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครูจัดให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมด้วยระบบเครือข่ำยภำยในโรงเรียน  โดยเน้นที่กำรช่วย
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรพิมพ์งำนเอกสำรแจกจ่ำยให้กับผู้ต้องกำรใช้ข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ผลกำรประเมินกำรจัดอันดับคุณภำพ ๕ อันดับพบว่ำงำนพัฒนำทะเบียนและปรับฐำนข้อมูลนักเรียนประจ้ำปี
ด้วยควำมถูกต้องรวดเร็วอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๓ 

๔.   กำรปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำ พบว่ำกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
โรงเรียนให้เป็นแหล่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำพบว่ำ เว็บไซต์ของโรงเรียนมีผู้เข้ำมำค้นหำข้อมูลมำกมำย ทำงโรงเรียนได้
รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ ข่ำวสำร และแจ้งก้ำหนดกำรต่ำงๆ ของโรงเรียนไว้ที่หน้ำเว็บไซต์โรงเรียน และ  Facebook 
ของโรงเรียน อีกทั งรวบรวม Link เกี่ยวกับกำรศึกษำไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้ำมำค้นคว้ำ  

ผลกำรประเมินกำรจัดอันดับคุณภำพ ๕ อันดับ พบว่ำ งำนพัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๖๗ 

๕.   ท้ำบัญชีของโรงเรียนโดยใช้โปรแกรมของ สช. พบว่ำ  ผู้บริหำร  คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  มีควำม
พึงพอใจในงบกำรเงิน  สำมำรถอ่ำนงบกำรเงินได้อย่ำงเข้ำใจและน้ำงบไปจัดท้ำงบประมำณกำรโดยน้ำงบปีเก่ำไป
เปรียบเทียบท้ำงบปีใหม่ได้อย่ำงถูกต้อง งบกำรเงินมีควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนของระบบ สช. ข้อมูลในงบกำรเงินครอบ
คุลมรำยรับและรำยจ่ำยของโรงเรียน ในกำรจัดท้ำงบกำรเงินของโรงเรียนได้น้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
ในงำนกำรเงินทุกขั นตอน 



สรุปผลกำรประเมินกำรจัดอันดับคุณภำพ  ๕  ระดับ  จำกแบบประเมิน งำนจัดท้ำงบกำรเงินและบัญชี  อยู่ใน
ระดับ ๔ ดีมำก  มีค่ำเฉลี่ยระดับคุณภำพ  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๓ 
          ๖. จัดท้ำรำยงำนและตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ตำมฝ่ำยอย่ำงถูกต้อง  พบว่ำ  ในกำรจัดท้ำรำนงำนกำรเงินมี
กำรตรวจสอบข้อมูล จัดท้ำเอกสำรหลักฐำน และส้ำรองข้อมูลเก็บไว้ แล้วน้ำข้อมูลต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรบริหำ รงำนด้ำน
งบประมำณประจ้ำปี ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  ในกำรด้ำเนินงำนจัดท้ำแผนงบประมำณประจ้ำปีและกำร
ตรวจสอบต่ำงๆ  ฝ่ำยได้น้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด้ำเนินงำน 

สรุปผลกำรประเมินกำรจัดอันดับคุณภำพ  ๕  ระดับ  จำกแบบประเมิน งำนจัดท้ำรำยงำนและตรวจสอบ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ตำมฝ่ำยอย่ำงถูกต้อง  อยู่ในระดับ ๔ ดีมำก   มีค่ำเฉลี่ยระดับคุณภำพ  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๓  

๗. พัฒนำโปรแกรมประยุกต์ส้ำหรับงำนพัสดุ – ครุภัณฑ์ พบว่ำกำรน้ำโปรแกรมประยุกต์มำใช้ในงำนพัสดุ – 
ครุภัณฑ์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน สำมำรถสืบค้นข้อมูลข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์ได้ง่ำย   มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเพียงพอต่อ
กำรใช้งำนในโรงเรียน   ข้อมูลพื นฐำนข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์สำมำรถน้ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนพัสดุ-ครุภัณฑ์
ในปีกำรศึกษำ เมื่อผู้ใช้งำนข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์แล้วมีควำมพึงพอใจเนื่องจำกใช้ข้อมูลได้ทุกสถำนกำรณ์ รวมถึงมีกำร
วำงแผนก้ำหนดขั นตอนกำรด้ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบในทิศทำงเดียวกันเพ่ือควำมถูกต้องของข้อมูลซึ่งช่วยให้ประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยของกระดำษในกำรพิมพ์เอกสำรสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลกำรประเมินกำรจัดอันดับคุณภำพ ๕ อันดับ พบว่ำ งำนปรับปรุงข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
อยู่ในเกณฑ์ดเียี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗ 

 
๓. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
       มำตรฐำนที่  ๒๐  พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ  งำนทะเบียนโรงเรียนและงำนพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมำตรฐำน   
                             และทันต่อกำรให้บริกำร 
   ตัวบ่งชี ที่ ๒๐.๑  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนโรงเรียน และงำนพัสดุภัณฑ์ ให้เป็นมำตรฐำน 
                                  สำมำรถให้กำรสนับสนุนฝ่ำยต่ำงๆได้เป็นอย่ำงดี คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๕ 
             ตัวบ่งชี ที่ ๒๐.๒  พัฒนำระบบกำรเงินให้เป็นมำตรฐำน ตอบสนองกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
                                  เป็นร้อยละ ๙๑.๓๓ 
    สรุป : กำรประเมินคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๔ (มีค่ำเฉลี่ย ๔.๖๑) 
๔. แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

๑.  สนับสนุนให้บุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรงำนธุรกำร–กำรเงินที่    
     ทันสมัย       
๒.  ส่งเสริมกำรน้ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำของฝ่ำย 
๓.  พัฒนำงำนบริกำรของฝ่ำยให้มีควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร 
๔. พัฒนำสำยส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ตและจุดกระจำยสัญญำณ Wifi  ให้คลอบคลุมทุกพื นที่ในโรงเรียน  

 
 
 
 
 


