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ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยูในระดับ ดีเลิศ

           จากการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐาน ในดานคุณภาพของเด็ก

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ สงผลใหสถานศึกษาไดดําเนินการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และไดประสิทธิผลตามความตองการ สงผลตอการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลของการจัดการศึกษาดานคุณภาพ

ของเด็ก อยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ อยู

ในระดับดีเลิศ

          โรงเรียนลาซาล ระดับกอนประถมศึกษา มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน โครงงาน กิจกรรม เพื่อสงเสริม พัฒนาการดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา เด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว มีการประสานสัมพันธ

ท่ีดีระหวางมือกับตา รูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรคสิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคลอื่นได เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ

ความรูสึกตามสถานการณไดเหมาะสมกับวัย มีความมั่นใจในตนเอง กลาพูด กลาแสดงออก รูจักอดทน รอคอย ชวยเหลือแบงปน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของ

ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง เด็กรูจักดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งใน

และนอกหองเรียน พูดจาสุภาพไพเราะ รูจักการทําความเคารพผูใหญมีทักษะชีวิตสามารถเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู รูจักตั้ง

คําถามคนหาคําตอบในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย มีทักษะทางดานภาษาสามารถสนทนาโตตอบหรือเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ มีทักษะการอานนิทานหรือเรื่องราวที่

ตนเองสนใจใหผูอ่ืนฟงได รูจักคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ืองงายๆได มีผลงานเชิงประจักษในการสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการของเด็ก

ไดอยางเหมาะสมกับวัย

โรงเรียนลาซาล ระดับกอนประถมศึกษา ไดมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุม

พัฒนาการทั้ง 4 ดาน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการจัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอม เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจริง

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอเนื่องระยะ 3 ป มีแผนปฏิบัติการประจําป และ

โครงการกิจกรรมสนับสนุนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินและติดตาม สงผลใหสถานศึกษามีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของชุมชนและหนวยงานที่

เก่ียวของ มีจํานวนบุคลากรครูท่ีจบการศึกษาและมีประสบการณทางดานปฐมวัย เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน บุคลากรครูไดรับการอบรม นิเทศติดตามการ

สอน และนําผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง ทําใหบุคลากรครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล และมีกระบวนการ

แกปญหาการเรียนรูของเด็กแบบ PLC (Professional Learning Community)  สงผลใหเด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มีจํานวนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ

การเรียนรูท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอความตองการของบุคลากรครู มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกที่ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู มีจํานวนเพียง

พอกับความตองการของเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปสงใหหนวยงานตนสังกัด นําผลการประเมินไปปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ผานการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณที่หลากหลาย โดยไดรับ

ความรวมมือจากผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผูเก่ียวของในการจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เด็กไดรับประสบการณตรงจากแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลายทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนผานการเลนและปฏิบัติกิจกรรมสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของ

เด็ก ครูใชส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันตามสภาพจริง การ

สอบถาม สัมภาษณ สังเกต และผลงานของเด็ก ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันประเมินพัฒนาการและนําผลการประเมินที่ไดไปจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

พัฒนาการเด็กใหเต็มตามศักยภาพ

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ยอดเยี่ยม

          จากการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ในดานคุณภาพผูเรียน

ในดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงมาตรฐานเพิ่มเติมของ
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โรงเรียนเปนมาตรฐานที่ 4 วาดวยเร่ืองมาตรการสงเสริม สงผลใหสถานศึกษาไดดําเนินการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และได

ประสิทธิผลตามตองการ สงผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ ท้ังนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลจากการจัดการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน อยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐาน

ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยูในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดีเลิศ

จึงจัดเปนระดับผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยูในระดับยอดเยี่ยม

          โรงเรียนไดดําเนินการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เนนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนได ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการ

สื่อสารและการคํานวณ โดยผานกิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางภาษาและการคิดคํานวณใหกับนักเรียน ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้งในดานการอาน เขียน และการ

สื่อสาร รวมทั้งมีทักษะในการคิดคํานวณไดอยางเหมาะสมถูกตอง นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได รวมกันสืบคนขอมูลและวิเคราะหขอมูล รวมกันแกปญหา มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเปนระบบ มีการสง

เสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการสรางผลงาน ช้ินงาน โครงงานและนวัตกรรมใหม ๆ ไดดวยตนเองอยางเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน โดยการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รวบรวมความรู เชื่อมโยงองคความรูและประสบการณพัฒนา

ตนเองในดานการเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ รวมถึงการบูรณาการในรายวิชาตาง ๆ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จากการเรียนการสอน

ท่ีมีคุณภาพ นักเรียนมีความรู มีทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ทําใหผลสัมฤทธิ์ในการสอบระดับชาติสูงกวาขีดจํากัดลางทุกระดับ นักเรียนสามารถนําความรูมาพัฒนา

ตนเองสงผลใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลายและสามารถนําไปใชในการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีทักษะความรูพื้นฐานที่ดี นําความรูไปศึกษา

ตอในระดับที่สูงตอไป มีงานอาชีพท่ีตนเองพึงพอใจ ตามความถนัดและความสามารถของตน ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตองานอาชีพนั้น ๆ

          ทางโรงเรียนไดปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะ คานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยการปลูกฝงและสงเสริมให

นักเรียนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปลูกฝง ใหนักเรียนรักประเทศชาติ ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามคําสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ มีความภาค

ภูมิใจในทองถิ่นและประเพณีอันดีงามของทองถิ่นของตนเอง อบรมใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีความกตัญูรูคุณ มีเมตตา รวมถึงสงเสริมความ

ซ่ือสัตยสุจริต นักเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางของครอบครัวและการดํารงชีวิต ใหความชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกันทําใหนักเรียนมีสภาพ

รางกายและจิตใจที่ดีงาม สามารถดําเนินชีวิตในสังคม ไดอยางเปนสุข

          ในดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดยโรงเรียนไดมีนโยบาย เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่ชัดเจน ในการบริหารงาน ผู

บริหารมีความมุงมั่นตั้งใจในการบริหารงานการศึกษาในรูปแบบของการกระจายอํานาจ โดยแบงงานออกเปนฝายตาง ๆ มีขอบขายของงานฝายชัดเจน มีการพัฒนา

ดานวิชาการ มีการใชรูปแบบ PDCA ในการดําเนินงานเพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพและมีสัมฤทธิ์ผลท่ีดี สงเสริมใหครูไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในดานการ

จัดการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอบรมพัฒนาครูในรูปแบบการสอนออนไลน เพื่อใหความรูกับนักเรียนในสภาวะของการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมและสังคมท่ีเอื้อตอการเรียนรูมาเปนองคประกอบในการเรียนรู มีการประชุมในระดับผูบริหาร

ประชุมหัวหนาฝาย ประชุมหัวหนาวิชาการในแตละระดับ ประชุมหัวหนากลุมสาระฯ ประชุมครูในแตละกลุมสาระฯ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มี

คุณภาพใหสอดคลองกับเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ของโรงเรียน มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลอยาง

สมํ่าเสมอ นําผลของการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพโดยใชการดําเนินงานในรูปแบบ PDCA มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหาวิธีแก

ปญหานักเรียนที่มีปญหาในดานพฤติกรรมและการเรียนรูในรูปแบบ PLC หรือสังคมแหงการเรียนรู เพื่อนักเรียนจะไดปรับพฤติกรรมและการเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนที่ดีขึ้น

          ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรูในรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โดยการจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน สงเสริมใหนักเรียนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ใช

กระบวนการเรียนรูในรูปแบบกระบวนการกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไดลงมือปฏิบัติจริงและกลาคิด กลาทํา  กลาแสดงออก ดวยวิธีการที่ถูกตอง

เหมาะสม สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการสืบคนขอมูลทางการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งนําขอมูลนั้นมา

ใชในการพัฒนาการเรียนรู นอกจากนั้นยังไดประโยชนจากการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียน มีอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด พรอม

ใชงาน โดยเฉพาะอุปกรณทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน มีกระดานอัจฉริยะ ครูมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในรูปแบบของ Google Classroom , Google

Meet และจัดการสอนในรูปแบบ On-demand รวมท้ัง On-hand ในระดับช้ันตาง ๆ มีการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตรสถานศึกษา มีการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักกันและเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูในแตละกลุมสาระ เพื่อหาวิธีในการแกปญหาของนักเรียนที่มีปญหาในดานพฤติกรรมและการเรียน บุคลากร

ครูรวมกันศึกษาปญหาของนักเรียนและคนหาวิธีการแกปญหา ในรูปแบบสังคมแหงการเรียนรู(PLC) เพื่อนักเรียนสามารถปรับพฤติกรรมและการเรียนรูของตนเอง

ใหมีผลการเรียนรูท่ีดีขึ้น และมีความสุขในการเรียนมีการติดตอประสานสัมพันธกับทางผูปกครองเพื่อทราบปญหาและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อรวมกันแกปญหา

และพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : ลาซาล
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ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100778

ที่อยู (Address) : 752 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ลาซาล

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางนา เขต/อําเภอ (District) : บางนา

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10260

โทรศัพท (Tel.) : 02-393-3510 โทรสาร (Fax.) : 02-748-6855

อีเมล (E-mail) : WEBMASTER@LASALLESCHOOL.AC.TH

เว็บไซต (Website) : lasalleschool.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

          1. เปาหมายของสถานศึกษามุงพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญาเต็มตามศักยภาพ เด็กมีพัฒนาการตรงตามเปา

หมายท่ีสถานศึกษากําหนดสามารถศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้นไป มีหลักสูตรสถานศึกษาและมีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตร มีแผนงาน โครงการ

กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชนและทุกฝายที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการสงเสริม

พัฒนาการเด็กเปนอยางดี

          2. โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ ระดับกอนประถมศึกษา เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น บุคลากรครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ และมีจํานวนเพียงพอเหมาะ

สมกับช้ันเรียน  สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรครูไดเขารับการอบรม สัมมนา เพื่อนําความรูมาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  สภาพแวดลอมมีความสะอาด

ปลอดภัยและเอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก สื่อมีความหลากหลาย มีสื่อเพื่อการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยีเพียงพอตอความตองการของบุคลากรครูและผูเกี่ยวของทางการ
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ศึกษา มีการใหบริการยืม คืน สื่อเพ่ือการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรครูและผูเกี่ยวของ เปดโอกาสใหผูปกครองและผูเกี่ยวของ

ทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองใหกับหนวยงานตนสังกัด นําผลการประเมินมาปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

           3.  ครูมีการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคมและสติปญญา โดยไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน

และผูเก่ียวของ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทํา รูจักสรางองคความรูดวยตนเอง มีความสมดุลเต็มตามศักยภาพ

และมีความสุข   มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีมุมประสบการณที่หลากหลาย บุคลากรครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

ชวงอายุและความสนใจของเด็ก มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการประเมินที่ได

ไปจัดกิจกรรมซอมเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กใหบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. แผนปฏิบัติงานที่  1  (ดานผูเรียน)

- โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย

- โครงการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ

- โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสังคม

- โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา

2.  แผนปฏิบัติงานที่  2   (ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ)

- โครงการพัฒนาหลักสูตร

- โครงการบริหารงานบุคลากร

- โครงการบริหารงานบุคลากร

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

- โครงการแหลงเรียนรูเพิ่มพูนปญญา

- โครงการสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

- โครงการประกันคุณภาพภายในตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

3. แผนปฏิบัติงานที่  3   (ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ)

- โครงการสงเสริมการจัดประสบการณ

- โครงการเสริมทักษะสรางความรู

- โครงการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู

- โครงการประเมินพัฒนาการผูเรียน

 

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : เด็กใฝรูใฝเรียน รักการอาน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : เด็กมีวินัยในการเขาแถว เดินแถว

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : เด็กเรียนรูและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- 1.เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานเหมาะสมกับวัย
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- 2.ครูและเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด

- 3.มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

- 4.โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบท

ของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ

การดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ นักเรียนมีพัฒนาการที่อาน

ออก เขียนได อานจับใจความ และมีความ สามารถ ในการสื่อสารไดดี  มีทักษะในการคิดคํานวณ คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  มี

การทํางานเปนทีมแลกเปล่ียนความคิดเห็น รูจักการแกปญหา นักเรียนไดรับการพัฒนาในดานการสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหม ๆ และ

ผลงานของตนเองได มีการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยที่ครูได

พัฒนาการสอนของตน โดยใชส่ืออุปกรณทางเทคโนโลยีประกอบการสอน จากการพัฒนาการเรียนรูไมวาจะเปนในดานการอาน เขียน

การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมถึงการคิดวิเคราะห ทําใหมีพัฒนาการในการสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติและระดับโรงเรียน สงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในแตละระดับ     มีผลการประเมินระดับชาติและระดับโรงเรียน สามารถนําความรูไป

พัฒนาการเรียนทําใหผลสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น

2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง 2560) ใชในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2561-2563 โดยเนนการพัฒนาครูใหมีความรู

ความสามารถในการจัดการเรียนรู มีการจัดทําแผนการเรียนรู มีการนิเทศการสอนอยางเปนระบบ มีการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ

พรอมสรางส่ือเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนสามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย เพื่อนํามาประกอบการ

เรียน พัฒนาตนเองใหมีความสามารถ นําความรูไปศึกษาตอและประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง

3. มีกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบตามปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มีการ

กําหนดเปาหมายของการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการ

ประจําปที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนตาม ความตองการของชุมชนและทองถิ่น มีปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนตลอดปการศึกษา 2562

และใชการบริหารงานในรูปแบบ PDCA มีการวางแผนงานกอนลงมือกระทํา เมื่อทําแลวก็มีการติดตามตรวจสอบอยางมีระบบ นําผลการ

ประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินการตอไป

4. นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและประเทศชาติของตน

เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เขารวมกิจกรรมจิตอาสา มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรู ฝกใหนักเรียน

เปนผูมีความพอเพียง ประกอบกับนําคําสอนของพอ(ในหลวงรัชกาลที่ 9) มาปรับใชในการดําเนินชีวิตของตนเอง ทั้งนี้ผูเรียนมีการยอมรับ

ที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

5. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ รมรื่น สวยงาม เหมาะสม ที่เอื้อตอการเรียนรูภายในโรงเรียน โดยไดรับความ

รวมมือจากผูปกครองในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ในรูปของโรงเรียน บานและชุมชน มีภูมิปญญาทองถิ่นและ

ปราชญชาวบานมารวมจัดการศึกษาอยางสม่ําเสมอ ทําใหนักเรียนมีความรูและประสบการณตรง เกิดทักษะในการเรียนรูเพิ่มข้ึน สงเสริม

ใหนักเรียนมีประสิทธิภาพและไดพัฒนาการเรียนรูของตนเองเพิ่มขึ้น

6. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดทําแผนการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียน

รูโดยการผานกระบวนการคิด การทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเนนใหนักเรียน

ไดเรียนรูโดยใชส่ือเทคโนโลยีที่หลากหลายมาประกอบการเรียนรู เพื่อเสริมสรางและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนที่ดีขึ้น

7. โรงเรียนมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนรูของครูและมีการประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบ

นําผลมาปรับพัฒนาการจัดการเรียนรูของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี

 

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานท่ี 1  จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น

แผนปฏิบัติงานท่ี 2  จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกปการศึกษา

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 จัดทําโครงการสรางสรรคนวัตกรรมและสื่อการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู
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แผนปฏิบัติงานท่ี 4 จัดทําโครงการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการคิดวิเคราะหใหมากขึ้น

แผนปฏิบัติงานท่ี 5 จัดทําโครงการสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและการสืบคนขอมูล

แผนปฏิบัติงานท่ี 6 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด

แผนปฏิบัติงานท่ี 7 จัดทําโรงเรียนคุณธรรมใหเปนรูปธรรม

แผนปฏิบัติงานท่ี 8 จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรครูในดานการจัดการเรียนการสอน Online ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐในการแกปญหา “ระบบคัดกรอง ปองกันโรค COVID-19” ระดับมัธยมตน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การแขงขัน Thailand GreenMech Contest 2020 สรางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐในการแกปญหา “ระบบคัดกรอง ปองกัน

โรค COVID-19”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “เครื่องเตือนการเวนระยะหางโรงอาหารโรงเรียนลาซาล”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : หุนยนตเพ่ือการเรียนรู ป.4-6

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐใน การแกปญหา “ปองกันโรค COVID-19” ระดับมัธยม 1-6

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรมการพัฒนาโครงงาน IOT ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรมการจัดการสอนออนไลน ดวย Google Classroom โรงเรียนลาซาล

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง 2560)ปรับพิจารณาและปรับปรุง 2563

- 2.โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

- 3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาดผลการสอบวัดระดับชาติ

- 4. โรงเรียนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา

- 5. โรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตย

- 6. โรงเรียนสงเสริมการรณรงคตอตานยาเสพติด

- 7. โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางการกีฬา เชน กีฬาเทควันโด,ยิงปน

- 8. โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

- 9. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

- 10. ครู ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด

- 11. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ฝกใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห

- 12. มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน
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6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบท

ของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ

การดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)

(........ชนิดา สุทธิจิต........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : ลาซาล (-)

รหัสโรงเรียน : 1110100778

ที่อยู (Address) : 752 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ลาซาล

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางนา เขต/อําเภอ (District) : บางนา

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10260

โทรศัพท (Tel.) : 02-393-3510 โทรสาร (Fax.) : 02-748-6855

อีเมล (E-mail) : WEBMASTER@LASALLESCHOOL.AC.TH

เว็บไซต (Website) : lasalleschool.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพของครูและนักเรียนเปนสําคัญ

วิสัยทัศน

เปนองคกรแหงการเรียนรู มุงสูคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณธรรมพรอมนําระเบียบวินัย

หางไกลยาเสพติด รวมคิดกับชุมชน อยูบนพื้นฐานแหงความพอเพียง

พันธกิจ

1. สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเต็มศักยภาพในทุกกลุมสาระ มีนิสัยรักการอาน การคิด การวิเคราะห และการเขียน มีความคิดสรางสรรค ใฝเรียนใฝรู

2. พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแหงชาติ และความเหมาะสมกับ ทองถิ่น มุงสูความมีทักษะและความชํานาญในวิชาชีพพื้น

ฐาน มีการจัดระบบดานการวัดผลประเมินผลการเรียนอยางมีระบบ

3. ปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รูจักความพอเพียง รักประชาธิปไตยไมเกี่ยวของอบายมุขตางๆ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และมีจิต

อาสา

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะการสอน เนนการสอนที่เปน

กระบวนการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีชวยในการสอน

5. พัฒนาบุคลากรครูใหมีวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีจิตสํานึกและคานิยมในการทํางานที่ดี

6. สงเสริมครูใหมีจิตตารมณตามคําสอนของทาน น.ยวง เดอ ลาซาล เพื่อนํามาจัดการเรียนการสอน

7. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวม โดยใชแผนยุทธศาสตรในการ พัฒนาและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน

ระบบ

8. พัฒนาระบบการบริการ การแนะแนว ระบบการดูแลชวยเหลือ ระบบสุขอนามัยในโรงเรียน และชวยเหลือผูดอยโอกาสทางการศึกษา

9. พัฒนาอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู หองประกอบ และสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

10. สงเสริมการประชาสัมพันธโรงเรียน การมีสวนรวมและสนับสนุนของชุมชนในการจัดการศึกษา และการบริการขอมูลที่ดีของโรงเรียน

11. พัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมีความรูตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา โดยเนนการมีพื้นฐานที่ดีที่มุงสูความเปนเลิศ

12. สงเสริมระบบการกํากับติดตาม สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองคกรเพื่อการพัฒนางานอยางตอเน่ือง

13. สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน ใหเปนมาตรฐานและทันตอการใหบริการ

เปาหมาย

1. ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

4. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล

5. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

6. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต

7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

8. ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน

11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

13. สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

14. การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน ท่ีกําหนดขึ้น

15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

Page 13 of 110



16. การเปนครูที่ดีตามคําแนะนําของทานนักบุญยวง เดอ ลาซาล

17. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18. ชวยเหลือเยาวชนผูรอโอกาสทางการศึกษา

19. สถานศึกษาสงเสริมความสําคัญและใหความรวมมือกับชุมชน

20. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุครุภัณฑใหเปนมาตรฐานและทันตอการใหบริการ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. สงเสริมคุณภาพผูเรียน

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

3. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

เอกลักษณ

เด็กมีสุนทรียทางดานศิลปะ และการกีฬา

อัตลักษณ

ใฝเรียนรู คูจิตสํานึกทางสังคม
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 6 117 123 - - 240

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 6 129 111 - - 240

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 6 133 107 - - 240

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 18 หองเรียน EP - 379 341 - - 720

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 9 187 213 - - 400

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 9 224 188 - - 412

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 9 219 177 - - 396

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 8 210 164 - - 374

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 8 188 178 - - 366

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 8 202 174 - - 376

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 51 หองเรียน EP - 1,230 1,094 - - 2,324

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 8 208 172 - - 380

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 9 217 196 - - 413

หองเรียน EP - - - - - -

Page 15 of 110



ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 9 210 193 - - 403

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 26 หองเรียน EP - 635 561 - - 1,196

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 5 101 119 - - 220

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 5 122 95 - - 217

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 5 148 100 - - 248

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 15 หองเรียน EP - 371 314 - - 685

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 110 หองเรียน EP - 2,615 2,310 - - 4,925
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว ชนิดา สุทธิจิต

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย 3 27 - 5 - 35

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย 4 98 - 3 - 105

2. ครูชาวตางชาติ - 7 - - - 7

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย 2 64 - 16 1 83

2. ครูชาวตางชาติ 1 2 - 1 - 4

รวม 10 198 - 25 1 234

บุคลากรทางการศึกษา

- เจาหนาที่ 3 6 0 - - 9

บุคลากรอ่ืนๆ 2 20 - 4 - 26

รวม 5 26 0 4 - 35

รวมทั้งส้ิน 15 224 0 29 1 269

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 18 720 35 21:1 40:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 51 2,324 112 21:1 46:1
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ระดับมัธยมศึกษา 41 1,881 87 22:1 46:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 27 12 - - - - 39

ภาษาไทย - - 16 7 9 - 32

คณิตศาสตร - - 10 11 12 1 34

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 16 3 25 3 47

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 9 2 11 - 22

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 8 1 6 1 16

ศิลปะ - - 6 1 6 - 13

การงานอาชีพ - - 6 - 4 1 11

ภาษาตางประเทศ - - 18 4 10 5 37

รวม 27 12 89 29 83 11 251

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 64 33 97

- เนตรนารี 62 24 86

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - 44 44

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 5 5

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 51 41 92

- เยาวชนลาซาล - 6 6

กิจกรรมแนะแนว 51 28 79

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 102 82 184

รวม 330 263 593
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 45 35 10 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 50 38 12 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 68 52 16 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 163 125 38

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

บริษัท plan(planning) 3 2562

โรงแรมรอยัล ปริ้นทเซส 2 2562

โรงเรียนลาซาลนครสวรรค 2 2561
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

คุณภาพของเด็ก

โครงการ

1. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย

คาเปาหมาย

89.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.97 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ - จิตใจ

คาเปาหมาย

89.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.67 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

3. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสังคม

คาเปาหมาย

89.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.97 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

4. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา

คาเปาหมาย

89.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.81 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

คาเปาหมาย

89.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.14 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการบริหารงานบุคลากร

คาเปาหมาย

89.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.63 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

คาเปาหมาย

89.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.14 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

4. โครงการแหลงเรียนรูเพิ่มพูนปญญา

คาเปาหมาย

89.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

5. โครงการสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

คาเปาหมาย

89.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

6. โครงการประกันคุณภาพภายในตามกรอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

89.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.14 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 3

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการสงเสริมการจัดประสบการณ

คาเปาหมาย

88.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.57 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. โครงการเสริมทักษะสรางความรู

คาเปาหมาย

88.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.57 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. โครงการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู

คาเปาหมาย

88.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.57 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

4. โครงการประเมินพัฒนาการผูเรียน

คาเปาหมาย

88.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.43 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

คุณภาพผูเรียน

โครงการ

1. โครงการสงเสริมการอานและเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.23 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.28 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. โครงการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการสรางนวัตกรรม

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.89 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

4. โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

93.39 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

5. โครงการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนทุกกลุมสาระ

คาเปาหมาย

75.00 : ดี

ผลสําเร็จ

84.30 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

6. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีของการสอบระดับชาติ

คาเปาหมาย

65.00 : ดี

ผลสําเร็จ

78.37 : ดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

7. โครงการสงเสริมความรูพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.89 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

8. โครงการสงเสริมคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

90.08 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. โครงการปลูกฝงความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยียม

ผลสําเร็จ

92.32 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

10. โครงการสงเสริมการอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.81 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

11. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตใจ
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คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.08 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการจัดทํานโยบาย เปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.60 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. โครงการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามจุดเนนของหลักสูตร

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ
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ผลสําเร็จ

89.60 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาการ

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

5. โครงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

93.66 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.05 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

7. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.84 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 3

สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการ การจัดการเรียนรูโดยผานระบบการคิดและปฏิบัติจริง

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.68 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. โครงการสงเสริมความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.95 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. โครงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.56 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

4. โครงการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.05 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.51 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 720 437 60.69 216 30.00 67 9.31

2. ดานอารมณ-จิตใจ 720 458 63.61 203 28.19 59 8.19

3. ดานสังคม 720 449 62.36 208 28.89 63 8.75

4. ดานสติปญญา 720 461 64.03 204 28.33 55 7.64

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 376

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 376 29.99 53.22 44.88 38.66 -6.22 -13.86 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 376 38.78 51.69 48.72 49.19 +0.47 0.96
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

ภาษาไทย 376 56.20 67.89 61.64 69.48 +7.84 12.72 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
376 43.55 62.06 58.00 71.00 +13.00 22.41 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 403

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 395 25.46 39.56 37.89 66.49 +28.60 75.48 มีพัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

วิทยาศาสตร 389 29.89 41.95 33.50 44.40 +10.90 32.54 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 392 54.29 39.56 37.89 32.19 -5.70 -15.04 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
390 34.38 37.21 43.38 31.82 -11.56 -26.65 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 248

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบ

ป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32561 2562 2563

คณิตศาสตร 248 26.04 44.30 36.76 36.66 -0.10 -0.27 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 247 32.68 34.16 31.59 36.99 +5.40 17.09 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 247 44.36 50.56 46.60 50.64 +4.04 8.67 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 248 29.94 41.00 38.74 38.68 -0.06 -0.15 ไมมีพัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

248 35.93 36.07 39.16 39.91 +0.75 1.92
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 400 394 98.50 412 383 92.96 396 374 94.44 374 342 91.44 366 314 85.79 376 330 87.77

คณิตศาสตร 400 396 99.00 412 388 94.17 396 382 96.46 374 321 85.83 366 341 93.17 376 320 85.11

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

400 388 97.00 412 377 91.50 396 366 92.42 374 354 94.65 366 349 95.36 376 365 97.07

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

400 388 97.00 412 393 95.39 396 347 87.63 374 357 95.45 366 351 95.90 376 352 93.62

ประวัติศาสตร 400 389 97.25 412 381 92.48 396 290 73.23 374 355 94.92 366 343 93.72 376 341 90.69

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
400 384 96.00 412 392 95.15 396 377 95.20 374 364 97.33 366 366 100.00 376 375 99.73

ศิลปะ 400 381 95.25 412 372 90.29 396 362 91.41 374 313 83.69 366 322 87.98 376 327 86.97

การงานอาชีพ 400 395 98.75 412 383 92.96 396 379 95.71 374 340 90.91 366 335 91.53 376 362 96.28

ภาษาตาง

ประเทศ
400 394 98.50 412 364 88.35 396 303 76.52 374 318 85.03 366 261 71.31 376 257 68.35

ภาษาอังกฤษ

เพ่ิมเติม
400 379 94.75 412 350 84.95 396 359 90.66 374 250 66.84 366 251 68.58 376 275 73.14
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 380 257 67.63 413 300 72.64 403 354 87.84

คณิตศาสตร 380 252 66.32 413 293 70.94 403 307 76.18

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
380 250 65.79 413 294 71.19 403 286 70.97

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
380 293 77.11 413 374 90.56 403 372 92.31

ประวัติศาสตร 380 275 72.37 413 316 76.51 403 315 78.16

สุขศึกษาและพลศึกษา 380 366 96.32 413 410 99.27 403 401 99.50

ศิลปะ 380 318 83.68 413 320 77.48 403 387 96.03

การงานอาชีพ 380 354 93.16 413 379 91.77 403 384 95.29

ภาษาตางประเทศ 380 248 65.26 413 289 69.98 403 289 71.71

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 380 251 66.05 413 282 68.28 403 275 68.24

ไฟฟาและอิเลกทรอนิ

กส
380 282 74.21 413 320 77.48 403 403 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา

เพ่ิมเติม
380 373 98.16 413 410 99.27 403 403 100.00

ภาษาตางประเทศเพิ่ม

เติม
380 260 68.42 413 274 66.34 403 273 67.74
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 379 230 60.69 413 321 77.72 403 342 84.86

คณิตศาสตร 379 244 64.38 413 302 73.12 403 305 75.68

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
379 167 44.06 413 215 52.06 403 273 67.74

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
379 259 68.34 413 243 58.84 403 323 80.15

ประวัติศาสตร 379 145 38.26 413 201 48.67 403 239 59.31

สุขศึกษาและพลศึกษา 379 365 96.31 413 410 99.27 403 398 98.76

ศิลปะ 379 306 80.74 413 381 92.25 403 314 77.92

การงานอาชีพ 379 370 97.63 413 384 92.98 403 384 95.29

ภาษาตางประเทศ 379 152 40.11 413 267 64.65 403 277 68.73

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 379 252 66.49 413 215 52.06 403 266 66.00

วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 379 209 55.15 413 193 46.73 403 237 58.81

สุขศึกษาและพลศึกษา

เพ่ิมเติม
379 375 98.94 413 403 97.58 403 400 99.26

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 379 221 58.31 413 232 56.17 403 182 45.16
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 220 179 81.36 217 188 86.64 248 207 83.47

คณิตศาสตร 220 127 57.73 217 148 68.20 248 210 84.68

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
220 119 54.09 217 133 61.29 - - -

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
220 199 90.45 217 186 85.71 248 243 97.98

ประวัติศาสตร 220 195 88.64 217 169 77.88 248 235 94.76

สุขศึกษาและพลศึกษา 220 220 100.00 217 217 100.00 248 244 98.39

ศิลปะ 220 172 78.18 217 204 94.01 248 206 83.06

การงานอาชีพ 220 173 78.64 217 159 73.27 248 225 90.73

ภาษาตางประเทศ 220 113 51.36 217 117 53.92 248 203 81.85

ภาษาไทยเพิ่มเติม 93 87 93.55 90 60 66.67 90 64 71.11

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 220 101 45.91 171 60 35.09 204 131 64.22

ฟสกส 127 76 59.84 127 42 33.07 158 117 74.05

เคมี 127 112 88.19 127 71 55.91 158 151 95.57

ชีววิทยา 127 81 63.78 127 86 67.72 158 144 91.14

วิทยาศาสตรกายภาพ 46 18 39.13 44 16 36.36 46 30 65.22

สังคมศึกษาเพิ่มเติม 93 58 62.37 90 85 94.44 204 199 97.55

สุขศึกษาและพลศึกษา

เพ่ิิมเติม
220 220 100.00 217 217 100.00 248 248 100.00

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 127 70 55.12 127 86 67.72 158 84 53.16

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 93 28 30.11 90 54 60.00 90 33 36.67

ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 47 26 55.32 46 18 39.13 44 9 20.45

ภาษาจีน 47 34 72.34 46 22 47.83 44 27 61.36

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม - - - 46 14 30.43 44 10 22.73

วิทยาศาสตรกายภาพ - - - 46 31 67.39 44 24 54.55
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

เหตุการณโลกปจจุบัน - - - - - - 90 84 93.33

การงานอาชีพเพ่ิมเติม - - - - - - 90 84 93.33

ศิลปะเพิ่มเติม - - - - - - 90 72 80.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 220 155 70.45 217 208 95.85 248 209 84.27

คณิตศาสตร 220 140 63.64 217 191 88.02 248 149 60.08

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
220 138 62.73 217 172 79.26 - - -

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
220 213 96.82 217 179 82.49 248 178 71.77

ประวัติศาสตร - - - 217 167 76.96 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 220 211 95.91 217 217 100.00 248 246 99.19

ศิลปะ 220 189 85.91 217 181 83.41 - - -

การงานอาชีพ 220 194 88.18 217 186 85.71 248 211 85.08

ภาษาตางประเทศ 220 96 43.64 217 125 57.60 248 215 86.69

ภาษาไทยเพิ่มเติม 93 61 65.59 90 60 66.67 90 63 70.00

เสริมทักษะคณิตศาสตร

2
173 117 67.63 - - - - - -

เสริมทักษะคณิตศาสตร

3
47 24 51.06 - - - - - -

ฟสิกส 127 75 59.06 127 64 50.39 158 119 75.32

เคมี 127 77 60.63 127 105 82.68 158 134 84.81

ชีววิทยา 127 113 88.98 127 106 83.46 158 152 96.20

วิทยาศาสตรกายภาพ 2 46 33 71.74 - - - - - -

วิทยาศาสตรกายภาพ 3 47 28 59.57 - - - - - -

ศาสนาสากล 220 165 75.00 - - - - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา

เพ่ิมเติม
220 214 97.27 217 217 100.00 248 248 100.00

ศิลปะเพิ่มเติม 93 83 89.25 - - - 90 62 68.89

การงานอาชีพเพ่ิมเติม 1 - - - - - - 46 36 78.26
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาอังกฤษกับ

ไวยากรณ 3
127 87 68.50 - - - - - -

ภาษาอังกฤษกับ

ไวยากรณ 4
93 49 52.69 - - - - - -

ภาษาอังกฤษอาน -

เขียน
46 22 47.83 - - - - - -

ภาษาอังกฤษฟง - พูด 47 26 55.32 46 9 19.57 44 19 43.18

ภาษาจีน 47 38 80.85 46 35 76.09 44 27 61.36

เสริมทักษะคณิตศาสตร

6
- - - 171 92 53.80 - - -

เสริมทักษะคณิตศาสตร

7
- - - 46 14 30.43 - - -

วิทยาศาสตรกายภาพ 6 - - - 44 31 70.45 - - -

วิทยาศาสตรกายภาพ 7 - - - 46 25 54.35 - - -

การเงิน การคลัง การ

ธนาคาร
- - - 90 72 80.00 - - -

ภาษาอังกฤษกับ

ไวยากรณ 7
- - - 127 91 71.65 - - -

ภาษาอังกฤษกับ

ไวยากรณ 8
- - - 90 31 34.44 - - -

เสริมทักษะคณิตศาสตร

10
- - - - - - 248 139 56.05

วิทยาศาสตรกายภาพ

10
- - - - - - 46 21 45.65

วิทยาศาสตรกายภาพ

11
- - - - - - 44 16 36.36

ประชากรกับส่ิง

แวดลอม
- - - - - - 248 228 91.94

การงานอาชีพเพ่ิมเติม 2 - - - - - - 46 29 63.04
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาอังกฤษกับ

ไวยากรณ 11
- - - - - - 158 112 70.89

ภาษาอังกฤษกับ

ไวยากรณ 12
- - - - - - 90 53 58.89
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 396

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตาง

คะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของ

คะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 47.46 70.30 62.10 - -62.10 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 40.47 57.88 54.83 - -54.83 - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 400

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง - 71.86 91.21 92.62 - -92.62 - -

อานออกเสียง - 74.14 93.75 95.93 - -95.93 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 376

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 403

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
403.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
403.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
403.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
403.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
403.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
403.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 403.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 403.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 248

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 39.81 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 42.59 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 31.82 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 36.18 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 39.26 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 48.63 - - - - - -

มลายู - 25.43 - - - - - -

อาหรับ - 32.00 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 400 - - - - - - - - -

ป.2 412 - - - - - - - - -

ป.3 396 - - - - - - - - -

ป.4 374 - - - - - - - - -

ป.5 366 - - - - - - - - -

ป.6 376 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 380 - - - - - - - - -

ม.2 413 - - - - - - - - -

ม.3 403 - - - - - - - - -

ม.4 220 - - - - - - - - -

ม.5 217 - - - - - - - - -

ม.6 248 - - - - - - - - -

Page 48 of 110



3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐในการแกปญหา

“ระบบคัดกรอง ปองกันโรค COVID-19”

ระดับมัธยมตน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การแขงขัน Thailand GreenMech

Contest 2020 สรางนวัตกรรมและส่ิง

ประดิษฐในการแกปญหา “ระบบคัดกรอง

ปองกันโรค COVID-19”

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย “เคร่ืองเตือนการ

เวนระยะหางโรงอาหารโรงเรียนลาซาล”

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

หุนยนตเพื่อการเรียนรู ป.4-6 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐใน การแก

ปญหา “ปองกันโรค COVID-19” ระดับ

มัธยม 1-6

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

นวัตกรรมการพัฒนาโครงงาน IOT ระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 4-6
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

นวัตกรรมการจัดการสอนออนไลน ดวย

Google Classroom โรงเรียนลาซาล
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เด็กใฝรูใฝเรียน รักการอาน ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

เด็กมีวินัยในการเขาแถว เดินแถว ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

เด็กเรียนรูและใชส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบท่ี 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบท่ี 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดี ดี ดี - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี ดี ดี - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 720

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได - 655 90.97
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 661

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและ

ตาประสานสัมพันธไดดี
√ - 652

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปน

นิสัย
√ - 654

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก

เล่ียงสภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม

และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 651

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได - 660 91.67
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 666

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย √ - 659

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน
√ - 660

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 658

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 656

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 657

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 660

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 666

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 661

Page 52 of 110



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม - 655 90.97
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย

ในตนเอง
√ - 656

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 650

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 658

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 657

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

เปนตน

√ - 657

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 651

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได - 661 91.81
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 658

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 660

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 659

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจ

ในเร่ือง งาย ๆ ได

√ - 658

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน

งานศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 670

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 663

สรุปผลการประเมิน 91.35
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
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          โรงเรียนลาซาลระดับกอนประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามศักยภาพของเด็ก บูรณาการผาน

การเลน และเปนไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยผานกิจกรรม 6 หลัก ไดแก กิจกรรมเคลื่อนไหว

และจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเกมการศึกษา  เพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางดานรางกาย อารมณ-

จิตใจ สังคม และสติปญญา

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ ใหเด็กไดเคลื่อนไหวพื้นฐาน เคลื่อนไหวอิสระตามจินตนาการ เคลื่อนไหวประกอบเพลง เคลื่อนไหวตามคําสั่ง เคลื่อนไหวตามขอ

ตกลง เคล่ือนไหวตามคําบรรยาย เคลื่อนไหวแบบผูนําผูตาม เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ มีหนวยการเรียนรู 14 หนวยไดแก ตัวเรา โรงเรียนของเรา เศรษฐกิจพอเพียง ธรรมชาตินารู คนดีศรีสังคม สนุกกับการวัด รับรูดวย

สัมผัส ปลอดภัยไวกอน บานแสนสุข คืนวันท่ีผันเปลี่ยน หนูทําได หนูนอยคุณธรรม ใกลไกลก็ไปถึง แรงและพลังงานรอบตัว โดยบุคลากรครูมีรูปแบบการจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย เชน สังเกต สํารวจ ทดลอง สืบเสาะ เลาเรื่อง

กิจกรรมเสรี โดยบุคลากรครูจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีมุมตาง ๆ ในหองเรียนเชน มุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร มุมบล็อก

มุมเกมการศึกษา และมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนมุมประสบการณตามหนวยการเรียนรู เพื่อใหเด็กไดเลือกเรียนรูตามความสนใจของเด็ก

กิจกรรมกลางแจง เพื่อใหเด็กใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กไดคลองแคลว ผานการเลนอิสระ เลนเครื่องเลนสนาม และเกมการละเลนตาง ๆ

กิจกรรมสรางสรรค บุคลากรครูจัดกิจกรรมใหเด็กสรางสรรคผลงานผานการวาดภาพ ระบายสี ฉีกปะ ตัดปะ เปาสี หยดสี พับสี เทสี กลิ้งสี พิมพภาพ และงาน

ประดิษฐตาง ๆ

กิจกรรมเกมการศึกษา ฝกใหเด็กรูจักการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ เชื่อมโยง ผานการเลนเกมภาพตัดตอ เกมจับคูภาพ เกมเรียงลําดับ เกมพื้นฐานการบวก – ลบ

เลข เกมโดมิโน เกมลอตโต ฯลฯ

มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงเปนรายบุคคลอยางเปนระบบตอเนื่อง โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไดแก การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม

การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลจากผลงานของเด็ก สรุปผลการประเมิน จัดทําขอมูล และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาเด็ก

1.1มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

โรงเรียนลาซาล ระดับกอนประถมศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนที่หลากหลาย ไดลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

เรียนรูเหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรมตรวจชั่งนํ้าหนักวัดสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย มีการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน มีการบันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของเด็กเปนรายบุคคล จัดกิจกรรมซอมเสริมใหกับเด็กที่มีนํ้าหนักสูงกวาเกณฑโดยใหเด็กออกกําลัง

กายและควบคุมอาหารท้ังท่ีบานและโรงเรียน จัดกิจกรรมใหกับเด็กที่มีนํ้าหนักนอยกวาเกณฑโดยใหเด็กไดรับประทานอาหารใหครบ5หมูและดื่มนมเปนประจําทุก

วัน จัดกิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจออกกําลังกาย มีการบริหารรางกายประกอบจังหวะเพลงทุกเชาหลังเคารพธงชาติ เพื่อใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายไดอยาง

คลองแคลวและทรงตัวไดดี การเลนเคร่ืองเลนสนามกลางแจง การเดินกระดานทรงตัว การเดินตามเสนและการเลนเกมการละเลนตางๆ  จัดกิจกรรมหนูนอย

สุขภาพดี เพ่ือใหเด็กรูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยใหเด็ก ๆ ลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร ลางมือหลังจากการเขาหองน้ําหองสวมทุกครั้ง

แปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวัน เด็กไดรับประทานอาหารท่ีสะอาดถูกตองตามหลักโภชนาการ มีปริมาณที่เหมาะสมกับวัย สงเสริมใหเด็กดื่มนมเปนประจํา

ทุกวัน มีการพักผอนที่เพียงพอเพ่ือสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีการจัดกิจกรรมปลอดภัยหางไกลโรค โดยเปดโอกาสใหองคกรภายนอกมาใหความรู

เก่ียวกับสุขนิสัยท่ีดีที่เด็กควรปฏิบัติ รูจักระมัดระวังตนเองในการเลนทั้งในและนอกชั้นเรียน มีการจัดบอรดใหความรูกับเด็กและผูปกครองเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและโรค

ติดตอในชุมชน มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิของรางกาย พรอมลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ท่ีประตูทางเขาอนุบาลทั้ง ๓ จุดทุกเชา  มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล

ลางมือบริเวณหนาหองเรียนทุกหอง และมีสบูเหลวลางมือบริเวณอางลางมือทุกจุด เพื่อฝกใหเด็กไดรูจักการลางมือเปนประจําทุกครั้งและปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดตอ

จัดทําโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี้

โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย

          -กิจกรรมตรวจชั่งนํ้าหนักวัดสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย

          -กิจกรรมหนูนอยวัยใสใสใจออกกําลังกาย

          -กิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี

          -กิจกรรมปลอดภัยหางไกลโรค

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

          จัดกิจกรรมหนูนอยจิตแจมใส สงเสริมใหเด็กราเริง แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลปะที่หลากหลายและสอดคลองกับ

หนวยการเรียนรู เปดโอกาสใหเด็กแสดงความสามารถดานศิลปะเปนรายบุคคลและรายกลุม เชน วาดภาพระบายสี ปนดินนํ้ามันตามจินตนาการ ฯลฯ ดานดนตรี

และการเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในชวงเชาของทุกวัน ทําทากายบริหารประกอบเพลงในตอนเชาหลังเคารพธงชาติ จัดกิจกรรมหนูนอยคนเกง

เด็ก ๆ ไดแสดงความสามารถในการแสดงออก ในกิจกรรมยามเชาของแตละระดับช้ัน เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจในตนเอง และกลาแสดงออก  กิจกรรมคาย
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คุณธรรม ฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีวินัยในตนเอง รูจักประหยัดและพอเพียง มีความอดทนอดกลั้น มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมโดย

ยึดหลักคุณธรรม ๑๐ ประการของทานนักบุญยวง  บัปติสท เดอ ลาซาล สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือได

จัดทําโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี้

โครงการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ

          -กิจกรรมหนูนอยจิตแจมใส

          -กิจกรรมหนูนอยคนเกง

          -กิจกรรมคายคุณธรรม

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม

          สงเสริมใหเด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมฝกใหเด็ก ๆ รูจักชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันของตนเองไดอยางเหมาะสม เชน  การแตงตัว การรับประทานอาหาร รูจักการใชหองนํ้า หองสวมดวยตนเองและทําความสะอาดหลังใชได จัดกิจกรรมฝก

ใหเด็กมีระเบียบวินัยในการเขาแถว เดินแถว  การเก็บของเลนของใชเขาท่ีใหเรียบรอย ปลูกฝงใหเด็กรูจักการใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียง โดยมีการ

เขาชมรมตาง ๆ ตามความสนใจของเด็ก ๆ สัปดาหละ1ครั้ง  เชน ชมรมพับดอกกุหลาบจากใบเตย ชมรมงานประดิษฐ ชมรมนวดเพื่อสุขภาพ ชมรมการละเลนแบบ

ไทย ชมรมนาฏศิลปและชมรมดนตรี กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในหองเรียน

และนอกหองเรียน มีการจัดเวรดูแลรักษาตนไมท่ีแปลงเกษตรอนุบาล และมีการรณรงคการทิ้งขยะใหลงถัง จัดกิจกรรมใหเด็กมีมารยาทในการรับประทานอาหาร

การฟง การพูด การไหว การแสดงความเคารพที่สอดคลองกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยเหมาะสมตามประเพณีทางศาสนาหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาที่

นับถือไดตามวัยโดยผานกิจกรรมวันสําคัญตางๆ

จัดทําโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี้

โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสังคม

          -กิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิต

          -กิจกรรมรักส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมและความเปนไทย

          -กิจกรรมสานสัมพันธ

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

          สงเสริมใหเด็กมีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานกิจกรรมโครงงานเพื่อการ

เรียนรู สงเสริมใหเด็กกลาสนทนาโตตอบ รูจักต้ังคําถามในสิ่งท่ีสนใจหรือสงสัย และมีความพยายามในการคนหาคําตอบดวยตนเอง โดยแตละหองเรียนจะทําโครง

งานปการศึกษาละ 1 เร่ือง กิจกรรมรักการอาน สงเสริมใหเด็กรักการอาน อานนิทาน และเลาเรื่องที่ตนเองอาน นํามาถายทอดใหแกครูประจําชั้นและเพื่อนใน

หองเรียนได นอกจากนั้นตอนเชา หลังเคารพธงชาติ เด็ก ๆ แตละหองจะสลับกันออกมานําเสนอการอานขาว เลาเรื่อง เลานิทาน จัดกิจกรรมคายวิชาการ สงเสริม

ใหเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร สังเกต เปรียบเทียบ จําแนก เชื่อมโยงและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ได

ลงมือปฏิบัติจริงในการทํากิจกรรมโดยใชอุปกรณตาง ๆ เชน แวนขยาย แมเหล็ก ฯลฯ จัดกิจกรรมสรางสรรค เด็ก ๆ ไดสรางสรรคผลงานดานศิลปะ การวาดภาพ

ระบายสี ปน ตัด ฉีก ปะ นําเสนอผลงานของตนเองและเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เด็ก ๆ ทุกคนไดแสดงออกดานกิจกรรมเคลื่อนไหวทําทาทาง

ประกอบเพลงและมีความสุขสนุกสนานในการทํากิจกรรม

จัดทําโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี้

โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา

          -กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการคิด

          -กิจกรรมสงเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค

          -กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการเรียนรู

 

ผลการดําเนินงาน

          มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน โครงงาน กิจกรรม เพื่อสงเสริม พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา

เด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว มีการประสานสัมพันธที่ดีระหวางมือกับตา รูจักดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัยของตนเอง หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรคสิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคลอื่นได

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1  มีผลการประเมินรอยละ 89.59

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  มีผลการประเมินรอยละ 90.83
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ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3  มีผลการประเมินรอยละ 92.50

ผลรวมพัฒนาการดานรางกายคิดเปนรอยละ  90.97

        ตารางแผนภูมิเปรียบเทียบพัฒนาการดานรางกาย

 

เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกตามสถานการณไดเหมาะสมกับวัย มีความมั่นใจในตนเอง กลาพูด กลาแสดงออก รูจักอดทน รอคอย ชวยเหลือแบง

ปน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนด

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1  มีผลการประเมินรอยละ 90.00

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  มีผลการประเมินรอยละ 92.08

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3  มีผลการประเมินรอยละ 92.92

 ผลรวมพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ คิดเปนรอยละ 91.67

      ตารางแผนภูมิเปรียบเทียบพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ

 

         เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง เด็กรูจักดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน พูดจาสุภาพไพเราะ รูจัก

การทําความเคารพผูใหญมีทักษะชีวิตสามารถเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1  มีผลการประเมินรอยละ 90.00

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  มีผลการประเมินรอยละ 90.83

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3  มีผลการประเมินรอยละ 92.08

ผลรวมพัฒนาการดานสังคม คิดเปนรอยละ  90.97

     ตารางแผนภูมิเปรียบเทียบพัฒนาการดานสังคม
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เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู รูจักต้ังคําถามคนหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย มีทักษะทางดานภาษาสามารถสนทนาโตตอบหรือเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

มีทักษะการอานนิทานหรือเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจใหผูอื่นฟงได รูจักคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได มีผลงานเชิงประจักษในการสรางสรรคผลงาน

ตามความคิดและจินตนาการของเด็กไดอยางเหมาะสมกับวัย

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1  มีผลการประเมินรอยละ  90.00

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  มีผลการประเมินรอยละ  92.50

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3  มีผลการประเมินรอยละ  92.92

ผลรวมพัฒนาการดานสติปญญาคิดเปนรอยละ  91.81

        ตารางแผนภูมิเปรียบเทียบพัฒนาการดานสติปญญา

 กราฟแผนภูมิเปรียบเทียบพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา ปการศึกษา 2563

ผลการประเมินรวมคิดเปนรอยละ 91.35 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active

learning)
√ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุม

เปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 4.00 ดีเลิศ

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย - √

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน

หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต

ลักษณของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผล

การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุก

ฝายมีสวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 4.83
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง๔ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

โรงเรียนลาซาล ระดับกอนประถมศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ครูวางแผนออกแบบการจัด

ประสบการณท่ีตอบสนองตอความตองการ ความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น มีการวิเคราะหออกแบบการจัด
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ประสบการณจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมความพรอมและเนนการเรียนรูผานการเลน ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมเกี่ยว

กับการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตามอยางเปนระบบ และตอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

 จัดทําโครงการ-กิจกรรมท่ีสนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี้

โครงการพัฒนาหลักสูตร

          -กิจกรรมวิเคราะหหลักสูตร

          -กิจกรรมประเมินและพัฒนาแผนการจัดประสบการณ

           -กิจกรรมปฐมนิเทศ

ผลจากการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร พบวา อยูในระดับยอดเยี่ยม มีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพ เทากับ 97.14

           

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน

โครงการบริหารงานบุคลากร บุคลากรครูในระดับกอนประถมศึกษามีจํานวน 40 คน เปนบุคลากรครูที่จบการศึกษาปฐมวัยจํานวน 21 คน และเปนบุคลากรครูที่มี

ประสบการณดานการสอนปฐมวัยไดรับการอบรมเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัยมาแลวจํานวน 19 คน มีเพียงพอตอจํานวนนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษาซึ่งมี

จํานวนทั้งส้ิน 720 คน คิดเปนอัตราสวน   ครู:นักเรียน เทากับ 1:18

จัดทําโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี้

โครงการบริหารงานบุคลากร

ผลจากการจัดโครงการบริหารงานบุคลากร พบวา อยูในระดับดีเลิศ คาเฉลี่ยระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 88.60

2.3 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ

การสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสงเสริมบุคลากรครูใหมีความรู ความสามารถในการวิเคราะห

หลักสูตรสถานศึกษา และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ โดยจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากร

ครูไดเขารับการอบรม สัมมนาศึกษาและดูงาน ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  จัดใหบุคลากรครูตนแบบในสถาน

ศึกษา เผยแพรความรู เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกบุคลากรครูทานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรครูเปนผูมีความรอบรูและเชี่ยวชาญ กิจกรรม

นิเทศการสอน เพ่ือนิเทศติดตามการสอนของบุลากรครู สงเสริมใหบุคลากรครูมีทักษะในการจัดกิจกรรม ทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน และมีการ

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนประจํา โดยใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม  

จัดทําโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี้

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

          -กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

          -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

          -กิจกรรมนิเทศการสอน

ผลจากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา พบวา อยูในระดับยอดเยี่ยม คาเฉลี่ยระดับคุณภาพ คิดเปนรอยละ 97.14

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ

โรงเรียนลาซาลไดจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนโดยคํานึงถึงความสะอาด ปลอดภัยเปนหลัก และจัดใหมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย มีสื่อของ

เลน สื่อจากธรรมชาติ และสื่อสําหรับเด็กไดมุด ลอด ปนปาย มีมุมเสริมประสบการณที่หลากหลายภายในหองเรียน เชน มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมบล็อก มุม

บทบาทสมมุติ มุมศิลปะ มีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีหลากหลาย สะอาด ปลอดภัยและพรอมสําหรับการใชงาน เชน สวนสัตวลาซาล สวนเมาคลี สวนไดโนเสาร

บอเล้ียงปลา บอเล้ียงกบ ลาซาลวิลลา โรงเพาะเห็ด และสวนสมุนไพร เหมาะสําหรับการสืบเสาะหาความรู  ซึ่งไดรับความรวมมือจากบุคลากรครูในการนําเด็ก

เขาไปใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน มีการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น บุคลากรครูมีการจดบันทึกการเขา

ใชแหลงเรียนรูเปนประจําทุกสัปดาห มีการหมุนเวียนกันเขาใชแหลงเรียนรู ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูเปนรายบุคลและรายกลุมผานการเขาใชแหลงเรียนรู เด็กไดรับ

การพัฒนาทักษะทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และดานสติปญญา เด็กไดสรางองคความรูดวยตนเองจากการทําใบงานตาง ๆ หลังจากไดเรียนรูจากแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย

จัดทําโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี้

โครงการแหลงเรียนรูเพ่ิมพูนปญญา

-กิจกรรมหองเรียนนาอยู นารู นาเรียน
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-กิจกรรมแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

-กิจกรรมแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา

ผลจากการจัดโครงการแหลงเรียนรูเพิ่มพูนปญญา  พบวา อยูในระดับยอดเยี่ยม มีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพ เทากับ 100.00

 2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู

มีการสํารวจสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู เพื่อทราบขอมูลเก่ียวกับสื่อประเภทตาง ๆ และจัดทําทะเบียนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู

โดยจัดแบงประเภทสื่อตามหมวดหมูอยางชัดเจน ทําใหมีขอมูลในการจัดเก็บไดอยางครบถวนและเปนปจจุบัน มีการผลิตสื่อใหมเพื่อทดแทนสื่อที่ชํารุดเสียหายโดย

บุคลากรครูทําการผลิตสื่อการเรียนรู และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตามหนวยการเรียนรูเปนประจําทุกปการศึกษา บุคลากรครูผลิตสื่อไดตรงตามเน้ือหาของหนวย

การเรียนรู สื่อมีความหลากหลาย คงทน และมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของบุคลากรครูและผูเกี่ยวของทางการศึกษา มีการใหบริการการยืม-คืนสื่อ โดยจัด

ตารางและสมุดบันทึกการยืม-คืนสื่อ จัดปายประชาสัมพันธการยืม-คืนสื่อเพ่ือแจงรายละเอียดในการยืม-คืนสื่อ และมีการจดบันทึกการยืม-คืนสื่อเปนประจําทุกวัน

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรครูในการนําสื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็ก และสงเสริมใหบุคลากรครูใชสื่อ

เทคโนโลยี และส่ือการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น

จัดทําโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี้

โครงการส่ือปลอดภัยและสรางสรรค

-กิจกรรมสื่อนารูนาเรียน                    

-กิจกรรมยืม-คืนสื่อ                                                      

-กิจกรรมสื่อเพ่ือการเรียนรู

ผลจากการจัดโครงการสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พบวา อยูในระดับยอดเยี่ยม มีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพ เทากับ 100.00

 

ตารางแสดงการจัดทําส่ือการเรียนการสอน

ระดับกอนประถมศึกษา ปการศึกษา๒๕๖๓

ที่ ช่ือสื่อ เรื่องที่ใชสอน ชื่อผูจัดทํา

1 คืนวันท่ีผันเปลี่ยน เสริมประสบการณ นางสาวอารียา   วังทะพันธ

2 รับรูดวยสัมผัส เสริมประสบการณ นางเพ็ญแข   ชาญวิบูลยศรี

3 ใกลไกลก็ไปถึง เสริมประสบการณ นางสุดารัตน   ธานัตถโชติภณ

4 ตัวเลขซอนแอบ คณิตศาสตร นางสาวกาญจนา   กงกาหน

5 ปลอดภัยไวกอน เสริมประสบการณ นางสาวพรรทิพา   แซเฮง

6 ไมบรรทัดประสมคํา ภาษาไทย นางสาวนิตยา  เตยสรอย

7 My body เสริมประสบการณ นางสาววนิดา   สัพโส
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8 ไปโรงเรียนกันเถอะ เสริมประสบการณ นางญาดา   จันทรศุกระ

9 ใกลไกลก็ไปถึง   เสริมประสบการณ นางรุงทิพย   ไกยะฝาย 

10 อาชีพนารู เสริมประสบการณ นางสาวฟางขาว   บุญไธสง

11 หนูทําได เสริมประสบการณ นางสาวกัญญาภัค   บุญเกิด

12 Food and drinks ภาษาอังกฤษ นางปานดวงเนตร   วิริยะวัลย

13 แรงและพลังงาน เสริมประสบการณ นางสาวการเกด   ขอนวนกลาง

14 ปลอดภัยไวกอน เสริมประสบการณ นางอาทิญา   สุริยวโรภาส

15 รับรูดวยสัมผัส เสริมประสบการณ นางสาวสิริมนต   แยมอาษา

16 Big book เสริมประสบการณ นางสาวสุวภาพ   ศิริโพธิ์พันธุกุล

17 โรงเรียนนาอยู เสริมประสบการณ นางบุญสนอง   ชมชื่น

18 ธรรมชาตินารู เสริมประสบการณ นางสาวปราณี   อรามวงษ

19 สนุกกับการวัด เสริมประสบการณ นางสาวจงรักษ   พวงทอง

20 ตัวเรา เสริมประสบการณ นางสาววรานิษฐ   ดิษยภูววิวัฒน

21 บานแสนสุข เสริมประสบการณ นางสาวสุธาทิพย   ธรรมจันทร

22 คืนวันท่ีผันเปลี่ยน เสริมประสบการณ นางรัตนา   พิมพศิริ

23 จิ๊กซอวแสนสนุก เสริมประสบการณ นางศุภางค   วงคคอม

24 ความพอเพียง เสริมประสบการณ นางชริยา   คําจันทร

25 สระนารู ภาษาไทย นางสาวสุมาลี   วรรณพัฒน

26 คณิตศาสตร คณิตศาสตร นางสาวนาตยา  ปราบพยัคฆ

27 อาชีพท่ีหนูรูจัก เสริมประสบการณ นางสาวกิศริน  ปอแซ

28 บานมหัศจรรย เสริมประสบการณ นางสาวกันตกมล  พันธุมงคล

29 บันไดสปดแลดเดอร พลศึกษา นางสาวเมธิณี  พันธรอด

 

 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

จากการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับกอนประถมศึกษา ไดแก  การเผยแพรเอกสารความรูสนับสนุน การจัดทํามาตรฐานและแผน

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  และการจัดทํารายงาน SAR   ซึ่งในแตละงานนั้นประสบผลสําเร็จในทุกดาน เปนผลให

โครงการไดรับผลการประเมิน  อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 58.16  ระดับดีมาก จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ 32.37 ระดับดี

จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ  6.45  สงผลใหระดับปฐมวัยมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ใหบริการดานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ อุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณเพ่ือพัฒนาครูอยางเพียงพอและท่ัวถึง และสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม  ไดแก หัวหนาสาย และหัวหนาฝายวิชาการ หัวหนาฝายกิจการ  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป และหัวหนาฝายบุคลากร ซึ่งในและฝายมีความตระหนักถึง
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ความสําคัญและประโยชนของงานประกันคุณภาพเปนอยางดี ระดับปฐมวัยมีมีการจัดทํามาตรฐาน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรปฐมวัย ของ

สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด โดยระดับปฐมวัยไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงานแตละมาตรฐาน

และรวมกันจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และมีการติดตามตรวจสอบอยางตอเน่ือง มีระบบบริหารที่มีคุณภาพ และเปดโอกาสใหผู

เก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม พรอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง

ผูหนาสาย และหัวหนาฝาย ระดับกอนประถมศึกษา ประกอบดวย

1) นางฐิติวรรณ จินดาวรรณ       หัวหนาสายระดับกอนประถมศึกษา และหัวหนาฝายวิชาการ

2) นางอรอนงค รัศมี                หัวหนาสายระดับกอนประถมศึกษา

3) นางสาวสุธาทิพย  ธรรมจันทร  หัวหนาฝายกิจการนักเรียน

4) นางญาดา  จันทรศุกระ          หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

5) นางสุดารัตน  ธานัตถโชติภณ   หัวหนาฝายบุคลากร

6) นางสาวพรพิมล จันทรเคน      หัวหนาฝายงานประกันคุณภาพ

 

โดยทุกฝายมีสวนรวมในการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช และนํามาจัดทําเปนมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษา แบงออกเปน 3 มาตรฐาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีศักยภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว โดยมีหัวหนาสาย หัวหนาฝายวิชาการ 

หัวหนาฝายกิจการ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป และหัวหนาฝายบุคลากร  เปนผูรับผิดชอบและกําหนดเนื้อหาของโครงการ กิจกรรมในการนําไปปฏิบัติเปน

แนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีลักษณะที่พึงประสงค และมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานเปนตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ในการพัฒนาตามวัย ชวงอายุ 3-6 ป

มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ระดับกอนประถมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/

โครงการ ของแตละฝาย โดยการสอบถามจากผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม และจัดทําแบบตรวจสอบรายการปฏิบัติงาน (Check list)  โดยใชปฏิทินปฏิบัติงานฝาย

เปนรายการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของแตละฝาย ในระดับกอนประถมศึกษา และสรุปรายงานขอมูลการติดตามเสนอใหกับหัวหนาสายเพื่อรับทราบการปฏิบัติ

งานของแตละฝาย ซ่ึงในการปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน / โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ มีความเปนกัลยาณมิตร  ทําใหผูที่ถูกติดตาม ตรวจสอบ

รูสึกไมกดดันและเปนกังวล รวมถึงมีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตอผูบริหารอยางเปนระบบ และมีหลักฐานรองรอยในการติดตามตรวจสอบ

อยางชัดเจน ซึ่งบุคลากรครูมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมครบถวนสมบูรณ ตรง

ตามกําหนดเวลาท่ีตั้งไว  มีความรับผิดชอบในหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ซึ่งนอกเหนือจากงานการปฏิบัติการสอน และมีความใสในใจการพัฒนากิจกรรมหรือ

งานท่ีตนเองไดรับมอบหมายมากขึ้น โดยสังเกตจากการสภาพแวดลอมของการจัดบรรยากาศในกิจกรรมมีความนาสนใจและหลากหลายมากขึ้น

มีการจัดทํารายงาน SAR  มีการสรุปขอมูล และการจัดทํามีการจัดทํารูปเลม และเนื้อหาในรายงานประเมินตนเอง สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพเด็ก และผลสําเร็จของ

การบริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจน  และมีการนําเสนอรายงานตอผูบริหารระดับกอนประถมศึกษาอยางชัดเจน และตรงตอเวลา มีการนําเอกสารเผยแพรตอคณะ

ผูบริหาร คณะครู และผูปกครอง

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการดําเนินงานตามขั้นตอน PDCA ดังนี้

การวางแผน                 - การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

- การจัดทําแผนปฏิบัติการประจํา ปงบประมาณ

- การกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน

- การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561

- การประกาศใชมาตรฐานและคาเปาหมาย การศึกษาของโรงเรียนลาซาล ระดับกอนประถมศึกษา 

การปฏิบัติตามแผน       - ดําเนินงานตามโครงการ

- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

การตรวจสอบ               - การประเมินโครงการ

- มีการจัดทํารายงาน SAR มีการสรุปขอมูล และการจัดทํามีการจัดทํารูปเลม และเน้ือหาในรายงานประเมินตนเอง สะทอนใหเห็นถึง

คุณภาพเด็ก และผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจน  และมีการนําเสนอรายงานตอผูบริหารระดับกอนประถมศึกษา

อยางชัดเจน และตรงตอเวลา มีการนําเอกสารเผยแพรตอคณะผูบริหาร คณะครู และผูปกครอง

จัดทําโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี้

โครงการประกันคุณภาพภายในตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

ผลจากการจัดโครงการประกันคุณภาพภายในตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พบวา อยูในระดับยอดเยี่ยม มีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพ เทากับ 97.14
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ผลการดําเนินงาน

          โรงเรียนลาซาล ระดับกอนประถมศึกษา ไดมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุม

พัฒนาการทั้ง 4 ดาน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการจัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอม เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจริง

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอเนื่องระยะ 3 ป มีแผนปฏิบัติการประจําป และ

โครงการกิจกรรมสนับสนุนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินและติดตามสงผลใหสถานศึกษามีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของชุมชนและหนวยงานที่

เก่ียวของมีจํานวนบุคลากรครูท่ีจบการศึกษาและมีประสบการณทางดานปฐมวัย เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน บุคลากรครูไดรับการอบรม นิเทศติดตามการ

สอน และนําผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง ทําใหบุคลากรครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ และประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล สงผลใหเด็กมี

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มีจํานวนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของบุคลากรครู มีการจัดสภาพแวดลอม

ท้ังภายในและภายนอกท่ีปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู มีจํานวนเพียงพอกับความตองการของเด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพที่

เหมาะสมกับวัย จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปสงใหหนวยงานตนสังกัด นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน

คิดเปนรอยละ 96.65 อยูในระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 35

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 88.00 31 88.57 ดีเลิศ

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 32

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 31

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด

ดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 31

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 88.00 31 88.57 ดีเลิศ

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 31

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความ

สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลาก

หลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 32

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 31

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 88.00 31 88.57 ดีเลิศ

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 32

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 31

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 31

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย

ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 31

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
88.00 32 91.43

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 32
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี

สวนรวม
√ - 31

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 32

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 32

สรุปผลการประเมิน 89.29 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3

3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

          โรงเรียนลาซาล ระดับกอนประถมศึกษา มีการจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการครบทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม

และดานสติปญญา อยางสมดุลเต็มตามศักยภาพโดยไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียวมีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัด

ประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูผานการเลน ไดรับประสบการณตรงทําใหเด็ก

เกิดองคความรูไดดวยตนเอง

          จัดทําโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี้

โครงการสงเสริมการจัดประสบการณ

          -กิจกรรมวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

-กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดประสบการณ

ผลจากการจัดโครงการสงเสริมการจัดประสบการณ พบวา อยูในระดับดีเลิศ มีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพ เทากับ 88.57

 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

          โครงการเสริมทักษะสรางความรู ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหเด็กทุกคนมีสวนรวม

เลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองการเรียนรูของเด็ก เด็กไดรับประสบการณตรงจากการเขาตามมุมตาง ๆ ใน

หองเรียน เขาใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร แปลงเกษตร สวนสัตวลาซาล สวนไดโนเสาร สวนเมาคลี บอเลี้ยงปลา บอเลี้ยงกบ โรง

เพาะเห็ด ฯลฯ เด็ก ๆ รูจักสืบเสาะแสวงหาความรูและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง

 

จัดทําโครงการ / กิจกรรม ท่ีสนับสนุนตามมาตรฐานดังนี้

โครงการเสริมทักษะสรางความรู

ผลจากการจัดโครงการเสริมทักษะสรางความรู พบวา อยูในระดับดีเลิศ มีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพ เทากับ 88.57

3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

          บุคลากรครูจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย อากาศถายเทไดสะดวก และมีมุมเสริมประสบการณที่หลากหลาย เชน มุมบล็อก มุมเกม

การศึกษา มุมบทบาทสมมุติ มุมศิลปะ มุมหนังสือ มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของเด็ก และเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เด็กมีจิต

อาสาในการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหสะอาด ปลอดภัย รูจักดูแลรักษาตนไม และมีสวนรวมในการจัดบอรดความรูตาง ๆ ในหองเรียน รูจักจัดเก็บของ

เลนของใชเขาที่ใหเปนระเบียบ รูจักดูแลรักษาความสะอาดภายในหองเรียน เด็กเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และสามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
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ได มีการใหบริการยืม-คืนสื่อเทคโนโลยี โดยมีรายการสื่อเทคโนโลยีที่มีเนื้อหาตรงกับหนวยการเรียนรู ๑๔ หนวยไวใหบริการแกบุคลากรครู ไดแก หนวยตัวเรา

หนวยโรงเรียนของเรา หนวยเศรษฐกิจพอเพียง หนวยธรรมชาตินารู หนวยคนดีศรีสังคม หนวยสนุกกับการวัด หนวยรับรูดวยสัมผัส หนวยปลอดภัยไวกอน หนวย

บานแสนสุข หนวยคืนวันที่ผันเปลี่ยน หนวยหนูทําได หนวยหนูนอยคุณธรรม หนวยใกลไกลก็ไปถึง และหนวยแรงและพลังงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชสื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็ก มีตารางการยืม-คืนสื่อเทคโนโลยีที่มีการจดบันทึกที่เปนปจจุบัน บุคลากรครูรูจักเลือกใชสื่อเทคโนโลยีในการการ

จัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับชวงอายุ และระยะความสนใจของเด็ก ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผลจากการจัดโครงการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู พบวา อยูในระดับดีเลิศ มีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพ เทากับ 88.57

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

          มีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันตามสภาพจริง การสอบถาม สัมภาษณ สังเกตและผลงานของเด็ก โดยทําการประเมิน

พัฒนาการเด็กจากการวิเคราะหสภาพผูเรียนเปนรายบุคคล กอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียนเด็กที่ไมผานการประเมินไดจัดกิจกรรมซอมเสริมพัฒนาการเด็ก

อยางเปนระบบ มีการจัดเก็บขอมูลและจัดแสดงขอมูลหลากหลายประเภทมีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กจากการไตรตรองสารนิทัศนและสื่อสารกับผูปกครองเกี่ยว

กับความกาวหนาและแนวทางการสงเสริมพัฒนาเด็ก อยางนอยภาคเรียนละ 1ครั้ง ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันประเมินพัฒนาการและนําผลการ

ประเมินที่ไดไปจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กใหเต็มตามศักยภาพ

จัดทําโครงการ / กิจกรรม ท่ีสนับสนุนตามมาตรฐานดังนี้

โครงการประเมินพัฒนาการผูเรียน

          -กิจกรรมประเมินพัฒนาการ4 ดาน

          -กิจกรรมแฟมสะสมผลงาน

          -กิจกรรมส่ือสัมพันธบานและโรงเรียน

          -กิจกรรมวิจัยเพ่ือการเรียนรู

ผลจากการจัดโครงการประเมินพัฒนาการผูเรียน พบวา อยูในระดับยอดเยี่ยม มีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพ เทากับ 91.43

 

ผลการดําเนินงาน

          เด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ผานการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณที่หลากหลาย โดย

ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผูเก่ียวของในการจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เด็กไดรับประสบการณตรงจาก

แหลงเรียนรูที่หลากหลายท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนผานการเลนและการปฏิบัติกิจกรรม สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

เรียนรูของเด็ก ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันตามสภาพจริง

การสอบถาม สัมภาษณ สังเกต และผลงานของเด็ก ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันประเมินพัฒนาการและนําผลการประเมินที่ไดไปจัดกิจกรรมเพื่อสง

เสริมพัฒนาการเด็กใหเต็มตามศักยภาพ ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 89.29 อยูในระดับดีเลิศ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 4,205

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 85.00 3,710 88.23 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 3,847

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 3,924

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 3,556

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 3,514

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
85.00 3,628 86.28 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 3,616

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 3,630

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 3,639

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 85.00 3,738 88.89 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเอง

และการทํางานเปนทีม
√ - 3,784

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใช

ในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น

งาน ผลผลิต

√ - 3,691

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 85.00 3,927 93.39
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
√ - 3,882
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 3,972

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75.00 4,205 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 4,205

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 85.00 3,738 88.89 ดีเลิศ

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษา

ตอ
√ - 3,742

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 3,734

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 90.00 3,788 90.08
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา
√ - 3,782

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดย

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 3,794

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 90.00 3,882 92.32
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 3,832

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 3,931

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 4,155 98.81
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 4,155

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 90.00 4,040 96.08
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 4,027
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผู

อ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 4,052

สรุปผลการประเมิน 92.30
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1                          

          โรงเรียนลาซาลมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูสามารถจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานตัว

ช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนในดานตาง ๆ ดังน้ี

 

1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ

โรงเรียนไดมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในการสงเสริมความสามารถดานการอานการเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑของนักเรียนแตละ

ระดับชั้น      โดยจัดใหมีกิจกรรมและโครงการท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะตามเปาหมายของหลักสูตร คือในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คณิตศาสตร และ

ภาษาตางประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการอานทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชวงเชาของวันอังคารและวันพฤหัสบดีในชวงเวลา 07.45 – 8.00

น. ของทุก ๆ สัปดาห ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 มีการทองศัพท สูตรคูณ อาขยาน  ในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหนักเรียนสามารถ

อานบทความตาง ๆ ทั้งประเภทรอยแกว รอยกรองและเนื้อหาสาระของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ สามารถตีความ ทําความเขาใจในบทความน้ัน มีการประเมินการ

อาน เขียน การสื่อสารของทุกกลุมสาระไดอยางเปนระบบ และสามารถนําเสนอได นอกจากนั้นยังมีการฝกใหนักเรียนอานบทความและถอดบทเรียนได อีกทั้ง

โรงเรียนไดสงเสริมการจัดการเรียนรูโดยผานรูปแบบการสอนแบบลาซาล เชน 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ฝกฝนใหนักเรียนเขียนคําศัพท คํายาก ทบทวนบทอาขยาน บทรอยแกว รอยกรอง หรือเขียนไทย 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยที่นักเรียนตองทําเลขในใจกอนเริ่มเรียนคณิตศาสตรในแตละชั้นเรียนตามลําดับของความยากงาย ในดานกระบวนการเรียนการ

สอน ฝกการวิเคราะหโจทยคณิตศาสตร รวมทั้งฝกการทําบัญชีรายรับ – รายจาย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศฝกทักษะใหนักเรียน รองเพลง  เลนเกม การพูดสนทนา การเขียนศัพทภาษาอังกฤษกอนที่จะเริ่มตนบทเรียน

นอกจากนั้นทุกรายวิชามีการประเมินผลผูเรียนในการอาน เขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณเปนระยะ ๆ นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอาน การเขียน การสื่อความและการคิดคํานวณใหดีขึ้นรวมถึงมีการจัดโครงการ กิจกรรมที่มีประโยชน สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ

ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับ โดยจัดทําโครงการและกิจกรรมดังน้ีคือ

โครงการสงเสริมความสามารถของผูเรียนดานการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ

-  กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการอาน

-  กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการเขียน

-  กิจกรรมสงเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร

-  กิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดคํานวณ

          จากโครงการและกิจกรรม ครูทุกทานมีความเขาใจ จัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของผูเรียนในดานความสามารถในการอาน การเขียนอยางเหมาะสม   ผู

ปกครองใหการสนับสนุนการสงเสริมนักเรียนและนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน มีพัฒนาการในการอาน การเขียนที่ดี มีทักษะทางการอาน การ

เขียนที่ดี สามารถเขียนสะกดคําไดถูกตอง สามารถนําความรูมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
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คุณครูจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางสมํ่าเสมอ ผูปกครองใหการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ของนักเรียนเปนอยางดี  นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี มีทักษะการพูดแสดงรายละเอียด แสดงความรูความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู สามารถเลาประสบการณ พูดโต

แยง พูดโนมนาวท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการไดเหมาะสม  ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูทักษะทางดานภาษา  เห็นคุณคาของการใชภาษา

อยางถูกตอง  สามารถฟง ดู พูด อาน และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถสื่อสารไดเหมาะสมตามสถานการณดวยนํ้าเสียง กิริยา ทาทางที่เหมาะสมมี

มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ตามเกณฑของแตละระดับชั้นไดเปนอยางดี

ครูไดรับการสงเสริมในการพัฒนาศักยภาพในดานของกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางเปนขั้นตอน    มีการปรับปรุงกระบวนการสอนในดานการคิดคํานวณที่

สอดคลองกับหลักสูตรในปจจุบัน  มีการสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะอยางตอเนื่อง นักเรียนตระหนักในความสําคัญและเห็นคุณคาของทักษะทางดาน

การคิดคํานวณ และเขารวมกิจกรรมฝกฝนทักษะดานการคิดคํานวณตามกระบวนการทางคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูไปใช

ในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามระดับช้ัน สงผลใหนักเรียนนําทักษะในดานการศึกษาคํานวณมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนํามาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ครูใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม มีการวางแผนการจัดกิจกรรม สงเสริมความรูทักษะใหแกนักเรียน

อยางเหมาะสม ผูปกครองใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังภายใน และ ภายนอกโรงเรียน เปนอยางดี นักเรียนไดรับการสงเสริมในการแสดงความรูความสามารถ

อยางหลากหลาย สามารถนําความรูไปใชพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน

จากการดําเนินงานผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียนท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศไดอยางเหมาะสม โดยผานกิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางภาษาให

กับนักเรียน ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีอานออก เขียนได อานจับใจความ ตีความเนื้อหาบทเรียนและเขาใจบทเรียนไดเปนอยางดี นักเรียนไดรับการพัฒนาในดาน

การฟง พูด อาน เขียนและสามารถสื่อสารไดเปนระบบตามสถานการณตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน นักเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณ และเขารวม

กิจกรรมฝกฝนทักษะดานการคิดคํานวณทางคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสมถูกตอง และนําความรูไปแกปญหาไดอยางถูกตองตามระดับชั้นเรียน สามารถนําความรู

ไปพัฒนาการเรียน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

               การพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาตินั้นจะเห็นไดวาการพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ

ของแตละระดับช้ัน พบวา นักเรียนเกิดนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู ดวยตนเองมีทักษะในการอาน ฟง พูด และเขียนรูจักการตั้งคําถาม และการเขียนสื่อสาร

วางแผนและทํางานรวมกับ ผูอื่น สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคํานวณตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรูของโรงเรียน คือ นักเรียนรอยละ 65

มีผลการประเมินรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป ซ่ึงจากการประเมิน มีผลการดําเนินงานเชิง ประจักษ ดังน้ี

          วิชาภาษาไทย

          - นักเรียนชั้น ป.1-6 มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาไทยตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 92.11

          - นักเรียนชั้น ม.1-3 มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาไทยตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 74.73

          - นักเรียนชั้น ม.4-6 มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาไทยตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 78.91

วิชาภาษาอังกฤษ

          - นักเรียนชั้น ป.1-6 ท่ีมีผลการประเมินในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 81.06

          - นักเรียนชั้น ม.1-3  ที่มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 55.69

          - นักเรียนชั้น ม.4-6 ท่ีมีผลการประเมินในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 61.24

 

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับ 3 ขึ้นไป   ปการศึกษา 2563

- ผลการประเมินระดับชาติ O-NET ปการศึกษา 2563 ในวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ.ท้ังหมด และ ระดับประเทศ สวนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด
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สพฐ.ท้ังหมด และ ระดับประเทศ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 กับ    ปการศึกษา 2562 พบวา

วิชาภาษาไทย มีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2562 ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

- ผลการประเมินระดับชาติ O-NET ปการศึกษา 2563 ในวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ.ท้ังหมด และระดับประเทศ สวนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด

สพฐ.ท้ังหมด และระดับประเทศ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 กับปการศึกษา 2562 พบวา วิชา

ภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2562 ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ปการศึกษา 2562 กับ ปการศึกษา 2563   

วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ

ที่มา  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปการศึกษา 2562-2563

ผลการประเมินโครงการและกิจกรรม คิดเปนรอยละ 88.23 ระดับคุณภาพดีเลิศ

 

2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย ครูไดจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพ ของผูเรียนโดยมุงใหผูเรียนมีทักษะชีวิต สงเสริมดานความ

สามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  สามารถปฏิบัติไดจริง  โดยดําเนินการวางแผนงานสงเสริมใหผู

เรียนมีการพัฒนาตนเองในทุกระดับช้ันโดยผานทางกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษาฝกใหนักเรียนใชทักษะความสามารถในการรวบรวมความรู

ดวยตนเองและการทํางานเปนทีม ผานกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เชน Stem Education มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการทดสอบการ

ประเมินทักษะความสามารถนักเรียนรายบุคคล และมีโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา ซ่ึงมีกิจกรรมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตนเอง สงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝน พัฒนาทักษะ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  จากทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเนื่อง เชนกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห และคิด

อยางมีวิจารณญาณ กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแกปญหาอยางสมเหตุสมผลและมีการ

สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการแกปญหา และสามารถสรุปความรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพทางโรงเรียนไดเนนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมีสมรรถนะ  5 ประการตามหลักสูตรของการศึกษา คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความ

สามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ในการสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ทางโรงเรียนไดจัดใหมีโครงการ

กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนดังนี้คือ

โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ

กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมสงเสริมทักษะการแกปญหาอยางมีเหตุผล

Page 72 of 110



ผลของการพัฒนานักเรียนตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหาผานโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ทําใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองสามารถนําความรูมาพัฒนาความคิด แกปญหา  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง อยาง

มีคุณธรรม สมเหตุสมผล และสอดคลองกับสภาวะของสังคมไดอยางเหมาะสม สามารถนําความรูมาพัฒนาความคิด เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได

อยางเหมาะสมผูเรียนสามารถจําแนก จัดหมวดหมู จัดลําดับความสําคัญและ  เปรียบเทียบขอมูลใน บริบทตาง ๆ  ได และ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของสวน

ประกอบตาง ๆ สามารถระบุหลักการสําคัญหรือ แนวคิดในเนื้อหาความรู นําไปสูการสรางองคความรูใหมเพื่อประกอบการตัดสินใจได มีทักษะในการแกปญหาอยาง

มีเหตุผลรวมคนควา รวมกันทํา ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาผานโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ทําให

ผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  และคิดอยางมีวิจารณญาณ กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

กิจกรรมสงเสริมทักษะการแกปญหาอยางมีเหตุผล ทําใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง สามารถนําความรูมาพัฒนาความคิด แกปญหา  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง

อยางมีคุณธรรม สมเหตุสมผล และสอดคลองกับสภาวะของสังคมไดอยางเหมาะสม  สงผลใหผลการประเมินดานการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

เปนรอยละ 86.28 อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ

 

3. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

โรงเรียนไดมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการ ใชความรูในการแกปญหา สามารถใชทักษะกระบวนการคิดใน

การประดิษฐ สรางสรรคผลงาน ช้ินงาน ท่ีเปนประโยชน ตามความสนใจ โดยจัดใหมีการบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระใหนักเรียนไดแสดงออกใน

ความคิดสรางสรรค สามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนการศึกษาคนความาสรางองคความรูใหมดวยตนเอง   ผานกิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรู กระตุนและสง

เสริมใหนักเรียนใชกระบวนการคิด การทํางานเปนทีม เชื่อมโยงความรู ประสบการณ หลักการ ตามแนวทางการแกปญหาดวยวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี

รวมถึงการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการกลุมที่ดี มีการนําเสนอผลงาน ช้ินงาน ไดอยางเหมาะสมและสรางสรรคโดยการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร

กิจกรรม STEM Education และกิจกรรมคายวิชาการ และนอกจากการสงเสริมนักเรียนในการสรางชิ้นงาน ผลงานแลว ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อ

พัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยจัดโครงการและกิจกรรมดังนี้คือ

          1)  โครงการสงเสริมความสามารถของผูเรียนในการสรางนวัตกรรม

กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการรวบรวมความรู และการทํางานเปนทีม

กิจกรรมสงเสริมการจัดทําโครงงาน

ผลจากการดําเนินงาน นักเรียนสามารถสรางผลงาน ช้ินงาน โครงงานและนวัตกรรมไดดวยตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน

สามารถใชความรูและทักษะพื้นฐานจากการเรียนรูตามตัวช้ีวัดมุงมั่นในการพัฒนาผลงาน ชิ้นงาน สามารถคิดและวางแผนการดําเนินงาน โดยใชกระบวนการกลุม มี

ทักษะในการแกปญหา สามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาช้ินงาน ผลงานของตนเอง และนําเสนอผลงานของตนเองไดอยางเหมาะสมโดยที่ทางโรงเรียนไดสงเสริม

นักเรียนท่ีมีความรู ความสามารถเขารวมแขงขันกับหนวยงานภายนอก เชน การนําเสนอโครงงาน  การเขียนรายงาน มีการจัดทําสื่อมัลติมิเดีย  กราฟ แผนภูมิตาง ๆ

อยางสรางสรรค

ซ่ึงผลจากการประเมินคุณภาพผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมโดยจัดทําเปนโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 88.89 อยูในระดับ

คุณภาพดีเลิศ

 

4.  ผูเรียนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนดานการใชเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6 การจัดกิจกรรมมุงเนนให

นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสรางผลงาน และนวัตกรรมไดเหมาะสมตามวัย และมีทักษะการเรียนรูตามสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ีนฐานพุทธศักราช 2551 นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียน และชีวิตประจําวัน เชน การใชงานบทเรียนออนไลนระบบ Virtual School Online ในชวงการจัดการเรียนการสอนออนไลนสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะท่ี 1 ครูมีกระบวนการสอนออนไลนผาน Google Classroom ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะท่ี 2 ทําใหนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา - มัธยมศึกษาเกิดทักษะการใชงาน Google G-Suit  ในการสรางงาน

เอกสาร งานนําเสนอและการทําแบบทดสอบออนไลน สวนการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน โรงเรียนไดจัดสรรงบประมาณทรัพยากรมาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรูท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางเพียงพอ มีเครื่องคอมพิวเตอร กระดานอัฉริยะ (E-board) และโปรเจคเตอรติดตั้ง

ทุกหองเรียน เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning นักเรียนมีการสรางผลงานเพ่ือมาใชในการนําเสนอหนาชั้นเรียนในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสม

กับชวงวัย ถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจของตน โดยใชภาษาไดอยางเหมาะสม ใชเทคโนโลยีในการสื่อสารอยางเหมาะสม มีการประเมินจากครูผูสอนทุก

รายวิชาตามการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระดับช้ัน
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ทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม โรงเรียนไดปลูกฝงใหนักเรียนมีการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่

ตอบสนองตัวช้ีวัดในสาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐานท่ี 4.2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับชั้น จึงทําใหมีการปลูกฝงคุณธรรมในการใช

เทคโนโลยีอยางปลอดภัย เชน รูจักขอมูลสวนตัว อันตรายจากการเผยแพรขอมูลสวนตัว และไมบอกขอมูลสวนตัวกับบุคคลอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อตองการความชวย

เหลือเก่ียวกับการใชงาน และทางโรงเรียนลาซาลยังไดรวมมือกับบริษัท Google ประเทศไทยเขารวมโครงการ Be Internet Awesome “เลนอยางปลอดภัย เรียน

อยางปลอดภัย และใชอยางปลอดภัย” สอนใหนักเรียนไดรูจักกับพื้นฐานสําคัญของการเปนพลเมืองยุคดิจิทัลและความปลอดภัย เพื่อชวยใหนักเรียนเปนนักสํารวจที่

ปลอดภัยและมั่นใจในโลกออนไลนในทุกระดับช้ัน จนไดรับรางวัล “สถานศึกษาสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรคและปลอดภัย ผานหลักสูตร Be

Internet Awesome โดย Google”

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตางๆ ดังท่ีกลาวมา สงผลใหผูเรียนมีความสามารถทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  คิดเปนรอยละ

93.39 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

จากผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาสงผลใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถผูเรียนในการสื่อสารคิดเปนรอยละ 92.33 และผูเรียนมีความ

สามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม  คิดเปนรอยละ 94.45

 

5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา   และพัฒนาประสิทธิผลของการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑของการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ไดกําหนด

โดยเฉพาะผูจบหลักสูตรทุกระดับชวงชั้น โดยเนนไปยังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาได 

ตลอดจนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง อยางหลากหลาย และตอเนื่องตลอดภาคเรียน ครอบคลุมเน้ือหาแตละกลุมสาระดังตอไปน้ี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งแสดงถึงการเรียนรูภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทาง

วัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยเปนเครื่องมือสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดี

ตอกันรวมทั้งเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูติดตอธุรกิจการงานการพัฒนาอาชีพและเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษถือเปนสมบัติลํ้าคาควรแกการเรียนรู

อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไปภาษาไทยเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนชํานาญในการใชเพื่อการสื่อสารการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อนําไปใชใน

ชีวิตจริงซ่ึงตองเรียนรูทั้งการอานการเขียนการฟงการดูและการพูดหลักการใชภาษาไทยรวมท้ังวรรณคดีและวรรณกรรม

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งมุงใหไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ

พัฒนาความคิดของมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ

ชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดการเรียนรูในกลุมสาระน้ีมีสาระหลักที่จําเปนคือจํานวนและการดําเนินการการวัด

เรขาคณิตพีชคณิตการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปนรวมท้ังทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางเปนกลุมสาระที่มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยง

ความรูกับกระบวนการมีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและแกไขปญหาที่หลากหลายใหผูเรียนมีสวนรวมในทุก

ขั้นตอนมีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายเหมะสมกับระดับช้ันโดยไดกําหนดสาระสําคัญใหเรียนรูคือสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตชีวิต

กับส่ิงแวดลอมสารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกดาราศาสตรและอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางเปนกลุมสาระที่วาดวยการอยูรวมกันในสังคมที่มีความ

เชื่อมสัมพันธกันและมีความแตกตางกันอยางหลากหลายเพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความรูทักษะ

คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสมไดกําหนดใหเรียนรูสาระตาง ๆ ไดแกศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม หนาที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร

ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางเปนกลุมสาระที่วาดวยภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกายทาง

จิต ทางสังคม ทางปญญาหรือจิตวิญญาณซึ่งเก่ียวโยงกับทุกมิติของชีวิตมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลครอบครัวและ

ชุมชนใหยั่งยืนซ่ึงไดกําหนดใหมีสาระท่ีเรียนรูไดแกการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยชีวิตและครอบครัวการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายการเลนเกมกีฬา

ไทยและกีฬาสากล การสรางเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการปองกันโรครวมทั้งความปลอดภัยในชีวิต

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งแสดงถึงการมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจมีทักษะวิธีการทางศิลปะ

เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนงตางๆประกอบดวยสาระสําคัญคือทัศนศิลปดนตรีและนาฏศิลป

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางท่ีมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อใหมีความรูความสามารถมีทักษะในการ

ทํางานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสําคัญในการเรียนรูไดแกการดํารงชีวิตในครอบครัวและการอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางท่ีมุงพัฒนาผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษา

ตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรูประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงขึ้นรวมทั้งมีความเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
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ประชาคมโลกและสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค สาระสําคัญที่เรียนรูไดแกภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาและ

วัฒนธรรมภาษารวมทั้งความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและภาษากับความสัมพันธกับชุมชน โลก       

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการนําไปใชในการดําเนินชีวิต และพัฒนาความรูความ

สามารถ  รวมทั้งทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะในศตวรรษที่ 21 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

STEM มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู  า เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเน่ือง มีทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และ

ปลายภาคเรียน  ใหมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด จัดเตรียมแบบฝกเพื่อสอนเสริม เพื่อฝกทักษะการวิเคราะห มีการใช

ประเมินอยางหลากหลาย ทดสอบ Pre O-NET เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพและความกาวหนาของนักเรียนอยางตอเน่ือง  ฝายวิชาการ หัวหนาระดับ หัวหนากลุม

สาระ นิเทศการสอนอยางตอเนื่อง

ในปการศึกษา 2563 สํานักทดสอบทางการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานดําเนินการ

ประเมินนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มัธยมศึกษาปท่ี 3  และมัธยมศึกษาปท่ี 6

โดยจัดทําโครงการและกิจกรรมดังนี้

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 84.30

                   1) กิจกรรมสถิติจํานวนผลการเรียนตามกลุมสาระ  โดยสถานศึกษาตองยึดหลักการจัดการศึกษาวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนา

ตนเองไดดี และถือวาผูเรียน มีความสําคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กิจกรรมนี้จะประเมิน

สถิติผลการเรียนตามกลุมสาระ  เพ่ือนําผลการประเมินมาสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเปนเลิศทางวิชาการ และมีสุนทรียภาพ

ดานดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดงตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู  เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนที่มีความถนัด

และความสนใจในทั้ง 8 กลุมสาระ

                   2) กิจกรรมรายงานคะแนนเฉลี่ยตามหมวดวิชา เนื่องจากการเรียนการสอนในปจจุบันไดฝกใหนักเรียนนําความรูความสามารถมาประยุกตใชตามจุด

ประสงคการเรียนรูตามรายวิชาโดยอางอิงความรูเดิมท่ีนักเรียนไดเรียนแลวใน    แตละระดับช้ันที่ผานมา กระตุนใหนักเรียนเขาใจในการทบทวนความรูเดิมอยูเสมอ

และเกิดความรักความสนใจในรายวิชาที่เรียน   จึงจัดกิจกรรมรายงานคะแนนเฉลี่ยตามหมวดวิชาขึ้น เพื่อใหครูและนักเรียนไดเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

เปนการฝกใหนักเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยูเสมอและใหนักเรียนมีความเขาใจที่แทจริงในสาระที่กําหนดในแตละรายวิชา

                   3) กิจกรรมรายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  กิจกรรมนี้เปนการจัดเก็บรวบรวมคะแนนการทดสอบระดับชาติของไทย O-NET ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกคน เพื่อใชเปนสารสนเทศในการจัดการดานการศึกษา  ดวยการ

ประเมินเพ่ือการเรียนรู โดยประเมินเรื่องที่ตองไดรับการสงเสริมอยางถูกตองและถูกวิธี อยางยั่งยืน และมีองคประกอบหนึ่งที่เกี่ยวของอยางหลากหลาย ตลอดจน

การรายงานผลคะแนน เพ่ือเปนการสงเสริมความความเขาใจที่ถูกตองและเหมาะสม และมีความนาเชื่อถือ

ผลของการดําเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา และพัฒนาประสิทธิผลของการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑของการประกันคุณภาพใน

สถานศึกษากําหนดโดยเฉพาะผูจบหลักสูตรทุกระดับชวงช้ัน โดยเนนไปยังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหนักเรียนคิดเปน ทํา

เปน แกปญหาได  ตลอดจนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง อยางหลากหลาย และตอเนื่องตลอดภาคเรียน ครอบคลุมเนื้อหาแตละกลุมสาระ ปรากฏผลดังตอ

ไปน้ี

                จากการรวบรวมสถิติจํานวนผลการเรียนตามกลุมสาระของผูเรียนในทุกระดับช้ัน  มีนักเรียนทั้งหมด 4,205 คน และนักเรียนบรรลุการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษาทั้งหมด 4,205 คน คิดเปนรอยละ 100

              โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ดังน้ี

              1) ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3  มีนักเรียนท้ังหมดจํานวน 1,208 คน จําแนกไดดังนี้

กลุมสาระภาษาไทย                       มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 95.44                

กลุมสาระคณิตศาสตร                    มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 96.68                

กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 93.78                

กลุมสาระสังคมศึกษา                     มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 90.71                

กลุมสาระสุขศึกษา                        มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 95.61                

กลุมสาระศิลปะ                            มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 92.45                

กลุมสาระการงานอาชีพ                  มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 95.94                

กลุมสาระภาษาตางประเทศ             มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 89.10              

โดยมีคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3-4
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รอยละ 92.95  และระดับ 1-2.5 รอยละ 7.05

 

2) ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6  จํานวน 1,116 คน จําแนกไดดังนี้

กลุมสาระภาษาไทย                       มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 88.15                

กลุมสาระคณิตศาสตร                    มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 88.15                

กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 95.87                

กลุมสาระสังคมศึกษา                     มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 94.21                

กลุมสาระสุขศึกษา                        มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 99.19                          

กลุมสาระศิลปะ                            มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 86.36

กลุมสาระการงานอาชีพ                  มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 93.09                

กลุมสาระภาษาตางประเทศ             มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 72.35                       

โดยมีคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3-4

รอยละ  88.43 และระดับ 1-2.5 รอยละ  11.57

 

3) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3    จํานวน 1,196 คน จําแนกไดดังนี้

กลุมสาระภาษาไทย                       มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 74.73                

กลุมสาระคณิตศาสตร                    มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 66.28                

กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 54.14                

กลุมสาระสังคมศึกษา                     มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 59.00                

กลุมสาระสุขศึกษา                        มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 98.37                

กลุมสาระศิลปะ                            มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 83.77                

กลุมสาระการงานอาชีพ                  มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 95.23                

กลุมสาระภาษาตางประเทศ             มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 55.69                       

โดยมีคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3-4

รอยละ 70.82 และระดับ 1-2.5 รอยละ 29.18

 

4) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6    จํานวน 685 คน จําแนกไดดังนี้

กลุมสาระภาษาไทย                       มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 78.91                

กลุมสาระคณิตศาสตร                    มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 63.21                

กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 72.40

กลุมสาระสังคมศึกษา                     มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 82.33                

กลุมสาระสุขศึกษา                        มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 98.76                

กลุมสาระศิลปะ                            มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 83.06                

กลุมสาระการงานอาชีพ                  มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 84.65                

กลุมสาระภาษาตางประเทศ             มีผลการเรียนระดับ 3-4    รอยละ 61.24                       

โดยมีคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3-4

รอยละ 76.47 และระดับ 1-2.5 รอยละ 23.53

 

จากขอมูลขางตนสรุปไดวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6  มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3-4 รอยละ 82.71 และระดับ 1-2.5 รอยละ 17.83
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จากการรวบรวมสถิติรายงานผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ในทุกระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  มัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  ประจําปการ

ศึกษา 2563   มีสถิติผลการสอบดังนี้

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด

จํานวน

นักเรียน

ที่เขา

สอบ

คะแนน

เฉล่ีย

ระดับ

ประเทศ 

 ป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ     

 (O-NET) ***

ผลตาง

คะแนน

เฉลี่ย(4)

***

รอยละ

ของ

คะแนน

เฉลี่ย(5)

***

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบ

กับ     

รอยละ

3(6)

2561(1) 2562(2) 2563(3)

คณิตศาสตร 376 376 29.99 53.22 44.88 38.66 - 6.22 -13.86
ไมมี

พัฒนาการ

วิทยาศาสตร 376 376 38.78 51.69 48.72 49.19 0.47 0.96

มี

พัฒนาการ

แตไมถึง

รอยละ 3

ภาษาไทย 376 376 56.20 67.89 61.64 69.48 7.84 12.72
มี

พัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
376 376 43.55 62.06 58.00 71.00 13 22.41

มี

พัฒนาการ

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด

จํานวน

นักเรียน 

ท่ีเขา

สอบ

คะแนน

เฉล่ีย

ระดับ

ประเทศ 

ป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ   

(O-NET) ***

ผลตาง

คะแนน

เฉลี่ย(4)

***

รอยละ

ของ

คะแนน

เฉลี่ย(5)

***

แปล

ผลพัฒนา

การ       

    เทียบ

กับรอยละ

3(6)

2561(1) 2562(2) 2563(3)

คณิตศาสตร 402 392 54.29 39.56 37.89 63.28 25.39 67.01
มี

พัฒนาการ

วิทยาศาสตร 402 389 34.38 41.95 33.50 44.40 10.90 32.54
มี

พัฒนาการ

ภาษาไทย 402 392 25.46 66.49 65.84 32.19 -33.65 -51.11
ไมมี

พัฒนาการ

ภาษา 402 390 29.89 37.21 43.38 31.82 -11.56 -26.65 ไมมี

Page 77 of 110



อังกฤษ พัฒนาการ

           

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด

จํานวน

นักเรียน  

ท่ีเขาสอบ

คะแนน

เฉล่ียระดับ

ประเทศ     

 ป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ   

(O-NET) ***

ผลตาง

คะแนน

เฉลี่ย(4)

***

รอยละ

ของ

คะแนน

เฉลี่ย(5)

***

แปลผล

พัฒนาการ

เทียบกับ

รอยละ

3(6)

2561(1) 2562(2) 2563(3)

คณิตศาสตร 248 248 26.06 44.30 36.76 36.66 -0.10 -0.27
ไมมี

พัฒนาการ

วิทยาศาสตร 248 247 32.68 34.16 31.59 36.99 +5.40 17.09
มี

พัฒนาการ

ภาษาไทย 248 247 44.36 50.56 46.60 50.64 +4.04 8.67
มี

พัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
248 248 29.94 41.00 38.74 38.68 -0.06 -0.15

ไมมี

พัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

248 248 35.93 36.07 39.16 39.91 +0.75 1.92

มี

พัฒนาการ

แตไมถึง

รอยละ 3

          

          จากคาสถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  เพี่อการพัฒนาควรมีพัฒนาการที่สูงขึ้นอยางตอเน่ืองดังน้ันการเปรียบเทียบขอมูลไดอยางชัดเจนคือการ

เปรียบเทียบขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปปจจุบันกับปการศึกษาที่ผานมาอยางนอย 3 ป กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

เพื่อใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตอบสนองเจตนารมณ

ดังกลาว โดยกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จใหสถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ

ประเมินระดับชาติเพ่ิมขึ้น  ซ่ึงการที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวนั้น สถานศึกษาจําเปนตองพัฒนาการศึกษาอยางตลอดแนว ทั้งใน

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนการวัดและประเมินผล   ซึ่งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่

6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 และรายงานผลตอตนสังกัด  ปการศึกษา 2563 ดังนี้

เพื่อตรวจสอบจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน  ทางโรงเรียนไดใชเกณฑการผานการทดสอบไมตํ่ากวาขีดจํากัดลาง โดยอธิบายความหมายของคําตาง ๆ ไว

ดังน้ี

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน หมายถึง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี และมีพัฒนาการทางการเรียนรู ในระดับชั้นป.6

ม.3 และ ม.6

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดี หมายถึง รอยละของผูเรียนที่ไดคะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)

(O-NET) มากกวาขีดจํากัดลางของคาเฉล่ียผลการทดสอบในแตละกลุมสาระการเรียนรูในระดับชั้นป.6 ม.3 และ ม.6

    3. ขีดจํากัดลาง หมายถึง คะแนนต่ําสุดของคะแนนเฉลี่ย แตละชั้นและวิชา โดยคํานวณจากสูตรตอไปนี้ 
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นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)    โดยมีจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนไมตํ่ากวาขีดจํากัดลางดังนี้

- วิชาภาษาไทย        มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 84.04

- วิชาภาษาอังกฤษ    มีผลการทดสอบไมตํ่ากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 86.70

- วิชาคณิตศาสตร     มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 66.49

- วิชาวิทยาศาสตร     มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 73.14

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)    โดยมีจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนไมตํ่ากวาขีดจํากัดลางดังนี้

- วิชาภาษาไทย        มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 78.83

- วิชาภาษาอังกฤษ    มีผลการทดสอบไมตํ่ากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 70.18

- วิชาคณิตศาสตร     มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 57.14

- วิชาวิทยาศาสตร     มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 53.08

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)    โดยมีจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนไมตํ่ากวาขีดจํากัดลางดังนี้

- วิชาภาษาไทย        มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 72.06

- วิชาสังคมศึกษา    มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 74.19

- วิชาภาษาอังกฤษ    มีผลการทดสอบไมตํ่ากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 70.56

- วิชาคณิตศาสตร     มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 68.15

- วิชาวิทยาศาสตร     มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ 58.70

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ        (O-NET)    โดยมีจํานวนนักเรียนที่มีคะแนนไมตํ่า

กวาขีดจํากัดลางโดยเฉลี่ยทุกรายวิชา ดังนี้

- วิชาภาษาไทย        มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ  78.31

- วิชาสังคมศึกษา      มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ  74.19

- วิชาภาษาอังกฤษ    มีผลการทดสอบไมตํ่ากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ  75.82

- วิชาคณิตศาสตร     มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ   63.93

- วิชาวิทยาศาสตร     มีผลการทดสอบไมต่ํากวาขีดจํากัดลาง    รอยละ  61.64

          จากขอมูลขางตนพบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 มีจํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบไมตํ่ากวาขีด

จํากัดลาง เฉล่ียทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 70.78 อยูในระดับดี

          ผลจากการดําเนินการพัฒนาผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากการวัดผลการทดสอบระดับชาติ คิดเปนรอยละ 84.30 ระดับคุณภาพ

ดีเลิศ

 

6. ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมความรูและทักษะพื้นฐานของนักเรียนใหมีพัฒนาการตามความสามารถของแตละบุคคล โดยการจัดเนื้อหาของหลักสูตรที่เหมาะสมทั้ง

ความรูพ้ืนฐานและความรูเพิ่มเติมเพ่ือวางพื้นฐานของนักเรียนใหสามารถนําความรูที่ไดศึกษามา นําไปเปนพื้นฐานเขาไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยได นอกจากน้ัน

ทางโรงเรียนไดจัดหาอาจารยพิเศษท่ีชํานาญและรอบรูในรายวิชาตาง ๆ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ฯ มาสอนเสริมให

ความรูกับนักเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมใน    การสอบ       O-net และไปศึกษาตอ รวมทั้งไดมีการจัดการแนะแนวอาชีพ โดยสมาคมศิษยเกาของโรงเรียนไดนํา

ศิษยเกาที่ประสบผลสําเร็จในการทํางานในอาชีพตาง ๆ มาใหความรูกับนักเรียน รวมทั้งใหคําปรึกษาในอาชีพที่นักเรียนรุนนองสนใจ เพื่อนักเรียนจะไดเขาศึกษาตอ

ในสาขาวิชาชีพที่ตนเองจะเลือกประกอบอาชีพในอนาคต รวมท้ังสรางเจตคติที่ดีในอาชีพตาง ๆ ที่นักเรียนสนใจ ทั้งน้ีนักเรียนจะไดรูวาตนเองควรจะเรียนอะไร สาขา

ใดจึงประกอบอาชีพนั้น ๆ ได นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีแผนการใหบริการชวยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ ขาดสภาพคลองทางดานการเงิน

ใหมีโอกาสศึกษาตอในโรงเรียนลาซาล ตามจิตตารมณของทานนักบุญยวง เดอ ลาซาล ที่เปนองคอุปถัมภของโรงเรียนโดยการยกเวนคาธรรมเนียมการเรียน ใหทุน
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คาท่ีพัก , ทุนอาหารกลางวัน และยังจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นอกจากนั้นยังมีทุนการศึกษาที่มอบโดยสมาคมศิษยเกาของโรงเรียนลาซาล รวมทั้งศิษยเกาที่

ประสบผลสําเร็จที่มอบทุนชวยนอง ๆ ตาม  จิตตารมณของคณะลาซาลท่ีกลาววา “No Child left Behind” “ไมมีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง” ซึ่งในปการศึกษา 2563 นี้

ไดมอบทุนเพ่ือชวยเหลือนักเรียนรุนนองท่ีขาดแคลนทุนทรัพย รวมเปนเงินจํานวน 400,000 บาท ซึ่งทุนทั้งหมดนี้สงผลใหนักเรียนไดเรียนตอในโรงเรียนลาซาลและ

ยังเปนทุนที่ใหนักเรียน ไดไปศึกษาตอตามสาขาอาชีพท่ีนักเรียนตองการไดอยางมีความสุข

จากการดําเนินการสงเสริมความรู ทักษะพ้ืนฐานนักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรูตามเนื้อหาหลักสูตรทั้งรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม รวมทั้งการแนะแนวอาชีพ

สามารถนําความรูไปศึกษาตอในระดับที่สูงตอไปในสาขา วิชาเรียนที่นักเรียนจะนําไปใชในการประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ มีความถนัด และมีความสามารถ  สง

ผลใหนักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถสรางองคความรู ท้ังนี้จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตออาชีพที่นักเรียนแตละคนสนใจ และ

ใหระบุเหตุผลของความพึงพอใจไดนํามาวิเคราะห และมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือทั้งในดาน

ของความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ซึ่งจากการดําเนินงานตามโครงการ/งาน กิจกรรม อยางหลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ

และมีความพรอมในดานการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน โดยจัดทําโครงการและกิจกรรมดังน้ีคือ

โครงการกาวสูโลกอาชีพ

-  กิจกรรมงานจัดปายนิเทศดานการศึกษา

-  งานแนะแนวและใหคําปรึกษา (การศึกษา/อาชีพ)

          จากผลการดําเนินการพัฒนาผูเรียน ในโครงการกาวสูโลกอาชีพและกิจกรรมท่ีจัดทําขึ้นนั้นเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ไดรับความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางดี ผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีความพรอม ในดานการศึกษาตอ การทํางานและมีเจตคติที่ดีในการศึกษาตอในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ สงผลใหการประเมินคุณภาพอยูในเกณฑดีเลิศ คิดเปนรอยละ 88.89

             

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

โรงเรียนลาซาล มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

1. การมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

          โรงเรียนลาซาล โดยฝายกิจการนักเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเองดาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค กลาวคือ การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม รวมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดดําเนินการอบรมปลูกฝงใหนักเรียนไดแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ ยึดมั่นในศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระ

มหากษัตริย การแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย การมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย การอบรมปลูกฝงใหนักเรียนปฏิบัติ

ตนบนพื้นฐาน  ของความซื่อสัตยสุจริต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด มีความคิดความประพฤติถูกตอง สงเสริมใหนักเรียนมีจิตอาสา รูจักชวยเหลือผู

อ่ืน ปลูกฝงใหนักเรียนรูและเขาใจหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาท่ีตนนับถือ มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ และสุภาพออนนอม ถอมตนปฏิบัติตนเปนผูรับใชที่ดีของ

เพื่อนรวมสังคม เปนลูกที่ดีของพอแม เปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน สงเสริมใหมีพฤติกรรมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยผานการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร อบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเพื่อใหนักเรียนมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู

คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข โดยการเรียนรูผานโครงการ / กิจกรรม ดังตอไปนี้

1. โครงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประกอบดวย กิจกรรม

          - กิจกรมวันเฉลิมฯพระชนมพรรษา ร.10             - กิจกรรมคลายวันเฉลิมฯวันแม ใน ร.9

          - กิจกรรมวันคลายวันเฉลิม ฯ รัชกาลท่ี 9             - กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันเด็กแหงชาติ

2. โครงการปลูกฝงคุณธรรมความซ่ือสัตย สุจริต ประกอบดวย กิจกรรม

          - กิจกรรมฟงธรรมรักษาสัตย       

3. โครงการปลูกฝงคุณธรรมความเอื้ออาทร เมตตา กรุณา ประกอบดวย กิจกรรม
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          - กิจกรรมเยี่ยมทหารผานศึก                 - กิจกรรมชวยเหลือผูยากไร,ผูประสบภัย

4. โครงการปลูกฝงคุณธรรมความกตัญูกตเวที ประกอบดวย กิจกรรม

          - กิจกรรมวันไหวครู                                 - กิจกรรมวางพวงมาลาทานนักบุญยอหนฯ

          - กิจกรรมการเปนลูกท่ีดีของพอแม               - กิจกรรมการเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน       

5. โครงการปลูกฝงคุณธรรมความมีระเบียบ ประกอบดวย กิจกรรม

- กิจกรรมสงเสริมมาโรงเรียนทันเวลา           - กิจกรรมสงเสริมแตงกายถูกระเบียบ   

6. โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม

7. โครงการอนุรักษพัฒนาส่ิงแวดลอม ประกอบดวย กิจกรรม

- กิจกรรมสงเสริมรักษาความสะอาด                   - กิจกรรมปลูกตนไมลดมลพิษ

8. โครงการรักษสิ่งแวดลอมใชทรัพยากรอยางรูคา ประกอบดวย กิจกรรม

          - กิจกรรมใชทรัพยากรอยางประหยัด

  

ผลการพัฒนาโครงการและกิจกรรม

          สงเสริมคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีดังนี้คือ

1. โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

           - กิจกรรมวันเฉลิมฯพระชนมพรรษา ร.10 ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 93.60 

           - กิจกรรมคลายวันเฉลิมฯวันแม ใน ร.9    ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 93.50 

           - กิจกรรมวันคลายวันเฉลิม ฯ รัชกาลท่ี 9  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 94.50  

           - กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันเด็กแหงชาติ   ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 92.00

           ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 93.40  

นักเรียนเรียนเขารวมและมีสวนจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยท่ีโรงเรียนจัดขึ้นชื่นชมในพระราชกรณียกิจ

ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาท่ีพลเมืองท่ีดี ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ รวมสงเสริมและอนุรักษขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป

2. โครงการคุณธรรมความซ่ือสัตย

         - กิจกรรมฟงธรรมรักษาสัตย  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 87.60  

         ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 87.60 

นักเรียนนําหลักศาสนาไปปรับไดในชีวิตประจําวันและเปนแบบอยางท่ีดี เกิดความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุ

สังคม สิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปรับตัวอยูรวมและทํางานกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

3. โครงการคุณธรรมความเอ้ืออาทร

- กิจกรรมเยี่ยมทหารผานศึก  (งดกิจกรรมเนื่องดวยสถาณการณโควิท-19)

- กิจกรรมชวยเหลือผูยากไร ผูประสบภัย  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 83.00
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           ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 83.00      

นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งในการไดเขาชวยเหลือสังคม ทั้งเกิดการเรียนรูกับตัวนักเรียนเองในการทํางาน

เปนกลุม การแบงหนาท่ี ความสามัคคีในหมูคณะ การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอสังคม

4. โครงการคุณธรรมความกตัญูกตเวที

          - กิจกรรมวันไหวครู  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 94.50 

          - กิจกรรมวางพวงมาลาทานนักบุญฯ  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 93.50 

          - กิจกรรมการเปนลูกท่ีดีของพอแม  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 91.00  

          - กิจกรรมการเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 91.00

          ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 92.50 

นักเรียนไดแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันและความกตัญูตอผูมีพระคุณ ปฏิบัติตนที่ดีตอบิดามารดาและผูมีพระคุณ     

มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 

5. โครงการคุณธรรมความมีระเบียบวินัย

           - กิจกรรมมาโรงเรียนทันเวลา  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 90.20

 - กิจกรรมแตงกายถูกระเบียบ  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 91.50

             ผลการประเมิน  คิดเปนรอยละ 90.85

นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร ตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตาง ๆ

รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตนเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว ตามกฎเกณฑของครอบครัวโรงเรียนและสังคม

6. โครงการคุณธรรมจริยธรรม (คายคุณธรรม)

 ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 91.00

 ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 91.00 

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร นําหลักธรรมนั้นมาใชในชีวิตประจําวันจนเกิดเปนคุณธรรมประจําชีวิต

ดําเนินชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีงามแกผูอ่ืน ท้ังในดานระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบและกตัญูกตเวที

 

7. โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม

- กิจกรรมรักษาความสะอาด    ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 89.00

           - กิจกรรมปลูกตนไมลดมลพิษ  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 91.00

 ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 90.00  

นักเรียนมีจิตสํานึกแหงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมวาเปนหนาที่ของทุกคน ไมใชใครคนใดคนหน่ึงที่จะตองรวมกันรณรงครูจักใชสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและ

พยายามรักษาใหยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัว

8. โครงการรักษสิ่งแวดลอมใชทรัพยากรอยางรูคา

           - กิจกรรมใชทรัพยากรอยางประหยัด  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 90.00

           ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 90.00     

นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เห็นถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนรวมมือกันในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการพัฒนาตามโครงการและกิจกรรม
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จึงสรุปไดวาผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

โรงเรียนและสังคมภายนอกไดอยางมีความสุข เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เปนลูกท่ีดีของพอแมเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เห็นคุณคาของความเปนไทย มี

สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังวัฒนธรรมประเพณี และผูเรียนสามารถนําความรู ไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมและมีความสุข จากการดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ทําใหสงผลใหการประเมินคุณภาพ คิดเปนรอยละ 90.08 ระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม

 

2. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย

โรงเรียนลาซาล โดยฝายกิจการนักเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง ดานคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูเรียน กลาวคือ ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย โดยดําเนินการอบรมปลูกฝงคานิยมความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทย สงเสริมให

นักเรียนชวยกันอนุรักษและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยมอบหมายใหครูประจําชั้นครูผูสอนไดสอดแทรกให

ความรูเก่ียวกับมารยาทไทย การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในที่สาธารณะ การแสดงกิริยาและวาจาท่ีสุภาพ และฝกใหนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักมารยาทที่ถูกตอง การ

คัดเลือกนักเรียนเขารวมประกวดการมารยาทไทย การจัดกิจกรรมยิ้มไหว-ทักทาย อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา เพื่อสิ่งเหลาน้ีจะหลอหลอมใหนักเรียนสามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เขาไปในวิธีคิดและในทุกรายวิชา สงเสริมใหนําหลักปรัชญาฯไปใชในชีวิต

ประจําวัน ผานการทํากิจกรรมตาง ๆ สงเสริมและสานตอคําสอนของในหลวงรัชกาลท่ี 9 โดยผานการเรียนการสอนสอดแทรกในทุกรายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อใหภูมิปญญาของพระองคถูกสงตอไปยังนักเรียนรุนหลังตอ ๆ ไป ในทุกปการศึกษา พรอมทั้งการสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนทุกคน โดยผานการเขารวม

โครงการ/กิจกรรม  พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสท่ีในหลวง ร.9 เคยตรัสไว นักเรียนสามารถนอมนํามายึดถือปฏิบัติ และเก็บเปนแรงบันดาลใจในการเรียนได

โดยการเรียนรูผานโครงการ / กิจกรรม ดังตอไปนี้

1. โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีไทย ประกอบดวย กิจกรรม

          - กิจกรรมวันสงกรานต

          - กิจกรรมวันลอยกระทง 

2. โครงการรักความเปนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่น ประกอบดวย กิจกรรม

          - กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย

3. โครงการเสริมสรางเอกลักษณไทย ประกอบดวย กิจกรรม

           - กิจกรรมยิ้มไหว-ทักทายกัน

4. โครงการอบรมปลูกฝงการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง พอประมาณ ประกอบดวย กิจกรรม

           - กิจกรรมออมทรัพย

5. โครงการสงเสริมวิสัยทัศนและปรัชญาของโรงเรียน ประกอบดวย กิจกรรม

          - กิจกรรมปฏิบัติตามวิสัยทัศนและปรัชญาของโรงเรียน

6. โครงการ “สานตอคําพอสอน”

          - กิจกรรมนอมนําคําพอสอน

 

ผลการพัฒนาโครงการและกิจกรรม มีดังนี้คือ
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1. โครงการการสืบสานประเพณีไทย

           - กิจกรรมวันสงกรานต     งดกิจกรรมเนื่องดวยสถาณการณโควิท-19

            - กิจกรรมวันลอยกระทง  งดกิจกรรมเนื่องดวยสถาณการณโควิท-19

             ผลการประเมินอยูในเกณฑท่ี  -  มีคะแนนเฉล่ีย    -     คิดเปนรอยละ -

สรุปการประเมินโครงการและกิจกรรมในดานการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คิดเปนรอยละ 89.77 ระดับคุณภาพดีเลิศ

2. โครงการรักความเปนไทยและภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่น

           - กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย   ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 91.00 

 ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 91.00  

นักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามรักความเปนไทย และตระหนักถึงคุณคาของมารยาทการไหว มีความรัก ชื่นชมในศิลปะวัฒนธรรมไทย  ทั้งยังสามารถนํา

ความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

 

3. โครงการเสริมสรางเอกลักษณไทย

            - กิจกรรมยิ้มไหว-ทักทายกัน   ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ92.00   

  ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 92.00 

นักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม ตระหนักถึงคุณคาของมารยาทการไหวการทักทายเห็นคุณคาและความสําคัญ

ในการไหวของไทยในลักษณะตาง ๆสามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

 

4. โครงการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง

           - กิจกรรมออมทรัพย   ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 93.50

            ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 93.50 

นักเรียนเรียนรูจักใชความรูขอมูลขาวสารในการวางแผน ดําเนินใชทรัพยสินของตนเองอยางประหยัด นักเรียนสามารถ

นอมนําหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมายึดถือปฏิบัติ และเก็บเปนแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข

5. โครงการปฏิบัติตามวิสัยทัศนและปรัชญาของโรงเรียน

           - ปฏิบัติตามวิสัยทัศนและปรัชญาของโรงเรียน   ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 91.00

 ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 91.00 

นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยมท่ีดีงาม ปฏิบัติตนเปนคนดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัยไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด สามารถนําแนวทางของ

วิสัยทัศนปรัชญาโรงเรียนไปปรับใชในการดําเนินชีวิต ไดอยางถูกตอง

6. โครงการ “สานตอคําพอสอน”

          - กิจกรรมนอมนําคําพอสอน ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 98.53

          ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 98.53 

นักเรียนทุกคนสามารถนอมนําคําสอนของพอตามแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใชเปนแนวทางในใชชีวิตอยางมีความสุขไดดังนี้ คือ ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

 ผลจากการพัฒนาผูเรียนตามโครงการและกิจกรรมความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยสงผลใหผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มี

ความภูมิใจในทองถิ่นเห็นคุณคาความเปนไทย วัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปญญาไทย สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี รูจักหางไกลจากสิ่งเสพติดทุกชนิด กลา
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แสดงออกอยางเหมาะสม มีความรู ความเขาใจหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง สามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตและบอกกลาวกับคนอื่นไดอยางถูกตอง และนํา

ความรู ไปปรับใช ในการดําเนินชีวิตได สงผลใหการประเมิน คิดเปนรอยละ 92.32 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

 

3. ผูเรียนยอมรับที่จะอยูบนความแตกตางและหลากหลาย

โรงเรียนลาซาล โดยฝายกิจการนักเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเองดานคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูเรียน กลาวคือ การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย โดยการอบรมใหนักเรียนมีจิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดี รูจักรับผิดชอบ

ในหนาที่ของตนเอง ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม โดยการเรียนรูผาน

โครงการ / กิจกรรม ดังตอไปนี้

1. โครงการสงเสริมวิถีประชาธิปไตย ประกอบดวย กิจกรรม

- เลือกต้ังสภานักเรียน

2. โครงการปลูกฝงวิสัยทัศนและปรัชญาของโรงเรียน

          - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม              

- กิจกรรมผูเรียนปฏิบัติตามวิสัยทัศนปรัชญา

 

ผลการพัฒนาตามโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนยอมรับที่จะอยูบนความแตกตางและหลากหลาย

1. โครงการประชาธิปไตย

- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน    ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 98.48

- กิจกรรมรณรงคในระบอบประชาธิปไตย   ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 98.98

ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 98.73 

นักเรียนเขาใจประชาธิปไตย ยึดมั่นในกติกาการปกครองระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิเสรีภาพ หนาที่ของตนเอง 

2. โครงการปลูกฝงวิสัยทัศนและปรัชญาของโรงเรียน

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม         ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 98.48

- กิจกรรมผูเรียนปฏิบัติตามวิสัยทัศนปรัชญา    ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 98.98

ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 98.73 

นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเปนคนดีมีคุณธรรม ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

ผลจากการดําเนินการพัฒนาผูเรียนยอมรับท่ีจะอยูบนความแตกตางและหลากหลาย มีการแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

สามารถนําความรูไปปรับใชการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข สงผลใหการประเมินโครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ 98.81 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

 

4. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม         

                              กระบวนการพัฒนาฝายบริการ-การแนะแนวไดดําเนินการวางแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มี

สุขภาพจิตดี และมีลักษณะจิตสังคมท่ีดี โดยการเรียนรูผานโครงการสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี

                   4.1  กิจกรรมสุขภาพดี  จัดบอรดใหความรูเก่ียวกับเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรงปลอดภัยจากโรคติดตอหรือโรคระบาดตาง ๆ เชน โรคไข

หวัดใหญ โรคมือเทาปาก โรคไขเลือดออก โรคไวรัสโควิด-19 อันตรายจากฝุนละออง PM 2.5 ฯลฯ การเลือกรับประทานอาหารที่ใหประโยชนตอรางกาย เปนตน 

จัดใหมียาสามัญประจําบานและหองพยาบาลเพ่ือปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกนักเรียน  จัดใหมีมาตรการปองกันและระบบการคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝาระวังการ
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ติดตอของโรคระบาดตาง ๆ สงผลใหไมเกิดโรคระบาดขึ้นในโรงเรียน นอกจากนี้ยังไดเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ จากภายนอกเขามาใหบริการดานการดูแล

สุขภาพใหแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดรับวัคซีนตาง ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ไดแก 

                   -  โรงพยาบาลศิครินทรเขามาใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ใหแกนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6 ตาม

ความสมัครใจของผูปกครอง   นอกจากนี้ยังจัดใหนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไปเรียนวิชาสุขศึกษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลศิครินทร

                   -  ศูนยบริการสาธารณสุข ๘ บุญรอด รุงเรือง เขามาฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ใหแกนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อกระตุนใหเกิด

ภูมิคุมกันอยางตอเนื่อง  และฉีดวัคซีนปองกันโรคหัดเยอรมันใหแกนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปที่ 1 (สําหรับผูที่ไดรับวัคซีนไมครบ)

                   -  ทันตแพทยจากโรงพยาบาลราษฎรบูรณะเขามาใหบริการตรวจสุขภาพชองปากและเคลือบฟลูออไรดใหแกนักเรียนระดับอนุบาล 1-3  และ

ประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปละ 2 ครั้ง (ตามความสมัครใจของผูปกครอง)

                   -  ทันตแพทยจากโรงพยาบาลกลวยนํ้าไท (ตัวแทนของ สปสช.) เขามาใหบริการตรวจสุขภาพชองปากและเคลือบฟลูออไรดใหแกนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปท่ี 1 - 2 ตามโครงการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (ไมเสียคาใชจาย) ตามนโยบายสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

                   -  เจาหนาที่กลุมงานสุขาภิบาลอาหาร สํานักงานเขตบางนา (ฝายสิ่งแวดลอม) ไดเขามาตรวจประเมิน การสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาพื้นที่เขต

บางนา ป 2 ครั้ง เพ่ือปองกันและเฝาระวังการปนเปอนของเชื้อโรค/สารพิษในอาหาร และนํ้า  อีกทั้งเพื่อกระตุนใหผูสัมผัสอาหารในสถานศึกษาเกิดจิตสํานึกในการ

ประกอบปรุงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ซึ่งเปนการคุมครองความปลอดภัยใหกับผูบริโภค  ผลการตรวจโรงเรียนลาซาล “ผานการประเมิน”

                   -  เจาหนาที่จากหนวยงานท่ีเปนตัวแทนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (คลินิกเวชกรรมลาซาลและคลินิกเวชกรรมคลองเตย) เขามา

ตรวจสุขภาพนักเรียนและตรวจวัดสายตาใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6 พรอมทั้งจัดตั้งบอรดนิทรรศการใหความรูเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็ง

แรง และการดูแลตนเองใหปลอดภัยจากโรคระบาดตาง ๆ

4.2  งานชั่งนํ้าหนัก-วัดสวนสูง และทดสอบสมรรถภาพ  ทางฝายบริการแนะแนวไดประสานงานกับคุณครูในหมวดพลศึกษาใหดําเนินการชั่งนํ้าหนัก

และวัดสวนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โดยมีการช่ังนํ้าหนักและวัดสวนสูง อยางนอยปละ 2 ครั้ง และดําเนินการทดสอบ

สมรรถภาพดานรางกายของนักเรียนทุกคนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนําผลมาบันทึกและเปรียบเทียบวาตรงตามเกณฑมาตรฐานหรือไม รวมทั้งมี

การแจงผลการประเมินนํ้าหนัก-สวนสูงแกผูปกครอง                    

4.3 งานติดตามภาวะการณเจริญเติบโตของนักเรียนไมไดตามเกณฑ  คุณครูฝายบริการ   แนะแนวไดประสานงานกับคุณครูในหมวดพลศึกษา ให

สํารวจนักเรียนท่ีมีการเจริญเติบโตไมไดตามเกณฑฯ และดําเนินการใหความรู ดานโภชนาการ การออกกําลังกาย ขอความรวมมือจากผูปกครองใน

เร่ืองการดูแลนักเรียนเมื่ออยูท่ีบาน และติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ผลปรากฎวานักเรียนที่มีนํ้าหนักไมไดตามเกณฑสามารถดูแลตนเอง

ใหมีนํ้าหนักเปนไปตามเกณฑเพ่ิมมากขึ้น

                   4.4  กิจกรรมวัยใสคิดบวก ฝายบริการแนะแนวไดมีการประสานงานกับคุณครูท่ีสอนวิชาตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนผูมี

ความมั่นใจ กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีมองผผูอื่นในทางท่ีดี และการฝกทักษะตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนนําความรูและประสบการณมาพัฒนา

ตนเองได

         4.5  งานคัดกรองนักเรียน (SDQ)  ครูแนะแนวไดจัดใหนักเรียนและครูท่ีปรึกษาทําแบบประเมิน SDQ และแปรผลออกมาแตละดานเพื่อใหนักเรียน

ทราบวาอยูในระดับใด  หลังจากนั้นครูแนะแนวนําผลท่ีไดมาจําแนกนักเรียนเพื่อหาแนวทางในการสงเสริม ปรับปรุง และแกไขนักเรียนอยางเปนระบบ

4.6  กิจกรรมสรางเสริมมนุษยสัมพันธ  ฝายบริการแนะแนวไดมีการประสานงานกับครูรายวิชาตาง ๆ     ที่สงเสริมการทํางานเปนทีม การทํางาน

รวมกัน สงเสริมกิจกรรมรุนพี่รุนนอง พรอมใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนอยางดี

          จากการดําเนินงานตามโครงการสเงสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  สงผลใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี     มีภาวะการเจริญ

เติบโตตามเกณฑ  มีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก ทํางานหรืออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขเปนผูมีสุนทรียภาพ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากการ

ลอลวง ขมเหง รังแก

          ผลจาการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม คิดเปนรอยละ 96.08 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

กิจกรรมสุขภาพดี

งานชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงและทดสอบสมรรถาพ

งานติดตามภาวะการณเจริญเติบโตของนักเรียนไมไดตามเกณฑ

กิจกรรมวัยใสคิดบวก

งานคัดกรองนักเรียน(SDQ)
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบ

การนิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2                          

1. การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไวอยางชัดเจน

คณะผูบริหารสถานศึกษาไดดําเนินการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน คือ คุณภาพผู

เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน 

พันธกิจของโรงเรียน ตรงกับวัตถุประสงคของมาตรฐานการศึกษาชาติ ท้ังนี้เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติงานประจําป โดยสอดคลองกับบริบท
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ของโรงเรียนตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น รวมถึงสถานการณที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด  19 ซึ่งไดมีการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนเพ่ือเพิ่มเติมความรูอยางครบถวน อีกท้ังยังสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ท้ังนี้ทําใหเกิดความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรในชุมชน รวมทั้ง

องคกรภายนอก เชน คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนที่เปนตนสังกัด ทางโรงเรียนจึงไดวางแผนระบบงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารงานแบบ PDCA จึงไดจัดโครงการและกิจกรรม ดังน้ีคือ

1) โครงการพัฒนาการจัดทํานโยบายเปาหมาย/วิสัยทัศน/พันธกิจและแผนพัฒนาโรงเรียน

-  กิจกรรมพัฒนาการจัดทํานโยบาย/เปาหมาย/วิสัยทัศน/พันธกิตและแผนพัฒนาโรงเรียน

-  กิจกรรมพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจําป

-  กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนในยุคฐานวิถีชีวิตใหม(New Normal)

ผลการดําเนินงานโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในดานคุณภาพผูเรียน มีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน

ท่ีสอดคลองกับบริหารและความตองการของชุมชนและทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ

จากการดําเนินโครงการ โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดทํานโยบาย เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในดานคุณภาพผู

เรียน โรงเรียนมีแผนพัฒนาโรงเรียน 5 ป มีแผนปฏิบัติงานประจําปและมีปฏิทินปฏิบัติงานประจําป กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารโรงเรียน และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดทําโครงการ วิสัยทัศน จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  กิจกรรมการดําเนิน

งาน งบประมาณ และผูรับผิดชอบ  รวมทั้งมีการจัดทําปฏิทิน การติดตาม ประเมินตรวจสอบความกาวหนา มีการรายงานเสนอผูบริหาร เพื่อปรับปรุงพัฒนาและ

จัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย มีการแตงต้ังมอบหมายผูมีความรูความสามารถรวมดําเนินงาน ประเมินผลงาน และสรางขวัญกําลังใจ เพื่อใหการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ดีขึ้นบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ไดคาเฉลี่ยผล

การประเมินคุณภาพได 4.63 คิดเปนรอยละ 92.60 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

โรงเรียนลาซาลไดจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ โดยแบงงานออกเปน  8 ฝาย คือ

ฝายวิชาการ

ฝายกิจการนักเรียน

ฝายบริหารจัดการ

ฝายบุคลากร

ฝายสัมพันธชุมชน

ฝายบริการ - แนะแนว

ฝายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

ฝายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ฝายสํานักอธิการ

ท้ังน้ีทางโรงเรียนไดดําเนินงานของฝายตาง ๆ โดยจัดทําเปนโครงสรางการบริหารงานและนโยบายของ

ฝายอยางชัดเจน ทางโรงเรียนไดดําเนินงานของฝายตาง ๆ โดยจัดทํานโยบายของฝาย เปาหมายและโครงสรางการบริหารงานฝายอยางชัดเจน นอกจากน้ันยังไดจัด

ทําขอบขายของการบริหารงานตามฝายตาง ๆ มีคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยมีการวาง

ยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินงาน โครงการ งาน และกิจกรรมและมีการวางคาเปาหมายของความสําเร็จและนําแผนไปสูการปฏิบัติ มีหนวยงานกํากับ ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง เพื่อดําเนินการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพนําไปสูสัมฤทธิผลที่

ดี โรงเรียนไดกําหนดการดําเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนโดยใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐานคือ 1. มาตรฐานดานผูเรียน 2.

มาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการ และ 3. มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นํามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีการ

กํากับ ติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา โดยหัวหนาฝายวิชาการกระจายงานไปใหหัวหนาฝายวิชาการในแตละระดับ หัวหนาระดับและหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูทําหนาที่นิเทศดูแล กํากับ ติดตามในการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยใชรูปแบบของการบริหารงานแบบ PDCA โดย

การรวมวางแผนงาน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ และนําผลมาปรับพัฒนางานในแตละฝาย
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ผลการดําเนินงานโรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานและขอบขายงานที่ชัดเจน มีแผนปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจําป

และปฏิทินปฏิบัติงานประจี มีการกํากับติดตาม และประเมินผล การจัดคุณภาพการศึกษา นําผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จึงทําใหระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและมีสัมฤทธิ์ผลท่ีดี ผูบริหารจัดการศึกษาไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ผูบริหารมีภาวะผูนําและ

ความคิดริเร่ิมที่เนนการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะ

สม เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึด

หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ผลการประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ซึ่ง

คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ 4.60  คิดเปนรอยละ 92.00 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรของสถานศึกษา ทุกกลุมเปาหมาย

โรงเรียนลาซาลมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง

2560 ประจําปการศึกษา 2563 ซึ่งในปการศึกษา 2563 ไดมีการปรับหลักสูตรครบทุกระดับซึ่งไดปรับเปลี่ยนปละระดับตั้งแตป 2561 จนถึง 2563  มีการวางแผน

การดําเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานในทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานรางกาย สติปญญาและจิตใจ ซึ่งคณะผู

บริหาร หัวหนาฝายวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระทุกระดับ ไดรวมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการ

ศึกษาของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพื่อจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน 3 ป มีการกําหนดนโยบายและเปาหมายทางการศึกษา     มีการกําหนด

โครงการ งาน และกิจกรรม พัฒนาวิชาการท่ีเนนนักเรียนทุกกลุมเปาหมายทุกคนดําเนินการอยางเปนรูปธรรม โดยมุงสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะห ไดลงมือ

ปฏิบัติเพื่อสรุปและสรางองคความรูดวยตนเองในรายวิชาตาง ๆ มีการบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคสูการจัดการเรียนรูในแตละกลุมสาระฯ และสงเสริมจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ

ในดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไดจัดการศึกษาโดยใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตนเองอยางเต็มศักยภาพ มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสําเร็จและความถนัดของผูเรียนโดยจัดกิจกรรมที่สนองนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยใหนักเรียนในระดับประถมปที่ 1 – 3 อานออก เขียนได คิดเลขเปน ซึ่งเปนทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมปที่ 4 – 6 อานออก

เขียนไดคลองแคลวขึ้น มีทักษะการคิดตามชวงวัยของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่คิดเปน

ทําเปนและแกปญหาเปน เนนใหนักเรียนมีประสบการณตรง ลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้เนนใหนักเรียนไดใชกระบวนการกลุมในการเรียนรู ซึ่งในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ

ไดจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการท่ีใฝเรียนรู รักการคนควา ทดลอง ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับผูเรียนดวย

โรงเรียนมีการดําเนินงานบริหารภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาใหดีขึ้นโดยการกําหนดมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

โรงเรียนและจัดทําแผนปฏิบัติงาน เพ่ือใหการศึกษาเปนระบบมากขึ้น มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน มีการกํากับติดตามการ

ปฏิบัติงานของทุกฝาย เพ่ือใหงานเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการเก็บรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อหาแนวทางแกไขและพัฒนาใหการจัดการเรียนการสอนดียิ่ง

ขึ้น โดยนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม

ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาอยางตอเนื่องเปนระบบ มีการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา มีการนําผลการศึกษามาพัฒนาปรับปรุง

และพัฒนางานวิชาการใหนักเรียนมีคุณภาพรอบดาน รวมท้ังครูมีความรูความสามารถเปนบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม นักเรียนมีการเรียนรู มีประสบการณตรง

สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง มีพัฒนาการท่ีดี ใฝรูใฝเรียน รักการคนควาทดลอง ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถาน

ศึกษา

ฝายวิชาการไดจัดโครงการเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามหลักสูตรของ

สถานศึกษา ดังน้ีคือ

3.1 โครงการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

-  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใหครอบคลุมในทุก ๆ ดานของผูเรียน

-  กิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูสูความเปนเลิศทุกดาน

-  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู

          ผลจากการประเมินโครงการและกิจกรรมไดคาเฉลี่ยผลการประเมิน 4.48 คิดเปนรอยละ 89.60 ระดับคุณภาพดีเลิศ

 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาการ
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                   สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการดวยวิธีการหลากหลาย มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนเพื่อแนะนํา

แนวทางการปฏิบัติงานอยางชัดเจน จัดการอบรมสัมมนาตลอดจนการประชุมปฏิบัติการภายในสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูเกี่ยวกับการ

พัฒนาการความกาวหนาทางวิชาการและรับรูการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งบุคลากรทุกฝายตองเขาใจพื้นฐานตรงกัน มีการติดตามขาวสารการจัดกิจกรรมเผย

แพรความรูแตละกลุมสาระการเรียนรูจากหนวยงานหรือแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาตลอดเวลา จัดสงครูผูสอน/ผูเกี่ยวของใหเขารับความรูหรือเขารวมกิจกรรม

และนําความรูที่ไดรับมาขยายผลตอยอดความรูแกเพื่อนครู ภายในสถานศึกษาจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู/ประสบการณในแตละกลุมสาระการเรียนรูทุกระดับ

สายงาน หัวหนาฝายวิชาการและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูแตละสายงานดูแลชวยเหลือใหการนิเทศแนะนําแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแกครูผูสอน การสง

เสริมสนับสนุนครูใหวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อทราบปญหาและพฤติกรรมของนักเรียนอยางถูกตองสามารถใชเปนขอมูลพัฒนา/ปรับเปลี่ยนกระบวนการ

เรียนรูแกนักเรียนอยางเหมาะสม

     สงเสริมสนับสนุนครูผูสอนในการผลิตสื่อเทคโนโลยี สงเสริมการสรางนวัตกรรมการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดใหมีการประกวดสื่อเทคโนโลยีและครูผู

ผลิตนําเสนอเทคนิคการสอน นําไปใชใหเพื่อนครูสามารถนําความรูไปประยุกตใชหรือเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี

โรงเรียนไดจัดหาส่ือท่ีทันสมัย จัดทําทะเบียนสื่อพรอมทั้งประชาสัมพันธใหครูผูสอนสามารถยืมใชตามเน้ือหาวิชา เปดโอกาสใหนําเสนอความตองการสื่อในแตละ

กลุมสาระฯ แลวจัดหาใหตามความเหมาะสม ทางโรงเรียนสงเสริมใหมีการวัดผลและประเมินผลอยางเปนระบบและดวยวิธีการที่หลากหลาย นําความรูจากการ

ประชุม/อบรม/สัมมนามาประยุกตใชในการประเมินผูเรียนมุงการพัฒนาผูเรียนทั้งดานสมรรถนะท้ัง 5 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค การคิดวิเคราะห 

นอกจากนั้นทําการวัดประเมินความรูดวยการสอบและดวยวิธีการหลากหลาย วิธีการประเมินแบบน้ีทําใหผูเรียนมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเอง นอกจากนี้ผูบริหาร/หัวหนาระดับทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําชวยเหลือครูผูสอนในการแกไขปญหาผูเรียน ทั้งดานการเรียนและพฤติกรรมการดําเนิน

ชีวิตในสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม สงเสริมสนับสนุนครูใหทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชขอมูลในบันทึกหลังการสอนของแผนการจัดการเรียนรูมาเปนแนวทาง

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน

      ผูบริหารสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย โดยใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู สรางความ

ตระหนักถึงคุณคาความเปนครูดวยการนําหลักธรรมคุณธรรม 12 ประการของทานนักบุญยวง เดอ ลาซาล มาใช ในการประชุมครูทุกครั้ง ทานอธิการใหคําแนะนํา

ช้ีแนะ และสอดแทรกคุณธรรมของทานนักบุญยวงท่ีสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของการเปนครูที่ดีของลาซาล ในคูมือครู แผนพับ สิ่งพิมพในวารสารลาซาล จัด

นิเทศครูใหมทุกคนใหมีความรูความเขาใจหลักธรรมและจิตตารมณของการเปนครูลาซาล หัวหนาระดับนําขอคิดคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและแนวทางในการ

แกปญหามาช้ีแนะหลังการสวดภาวนาตอนเชากอนทําการสอนและการประชุมครูทุกระดับสายงาน สงเสริมสนับสนุนครูใหมีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่ตน

นับถือ โดยจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตาง ๆ เชน การแหเทียนจํานําพรรษา         การทําบุญตักบาตร นิมนตพระมาเทศน ใหครูและนักเรียนไดเขารวม

กิจกรรมทางศาสนา ชมรมครูพุทธ ครูคริสต ไดจัดกิจกรรมการทําบุญอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณกุศลบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

      ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาองคกร จึงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ

ดวยการจัดสวัสดิการมอบแกบุคลากรอยางหลากหลาย เชน มอบรางวัลแกครูท่ีทําการสอนโดยไมขาด ไมลา ไมสาย ตลอดปการศึกษา ครูที่สอนนานครบ 10 ป 20

ป 30 ป   35 ป จัดเงินเกษียณอายุแกครูเกษียณท่ีมีอายุครบ 60 ป การอนุมัติตออายุการปฏิบัติงานแกครูเกษียณ การจัดทําประกันอุบัติเหตุ  มีการตรวจสุขภาพ

ประจําปจากโรงพยาบาลพระราม 9  การมอบเครื่องแบบใหกับคณะครูทุกทานทุก ๆ ป การเยี่ยมเยียนครูเจ็บปวย การสงเคราะหเงินฌาปนกิจบุพการีหรือคูสมรส

จัดใหสวัสดิการการกูยืมเงินแกบุคลากรท่ีมีความจําเปนในการดํารงชีพ ซึ่งสวัสดิการนี้สรางความพึงพอใจแกคณะครู ซึ่งเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ทําให

บุคลากรปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

ครูไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ทําใหครูมีความรู ความสามารถจัดการเรียนรูของตนเองอยางเชี่ยวชาญทั้งในดานวิชาการและการใช

เทคโนโลยี ผลงานมีประสิทธิภาพเปนท่ีประจักษ   สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

          สถานศึกษาจัดประชุม อบรม สัมมนาภายในองคกรและการจัดสงบุคลากรไปเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูนอกสถานศึกษา ทําใหบุคลากรทุกฝายมี

ความรูความสามารถท่ีทันสมัยขึ้น ไดรับประสบการณตรงทําใหบุคลากรกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง

เปนระบบ     มีมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นและสามารถวางแผนพัฒนานักเรียนไดตรงเปาหมาย ครูผูสอนสามารถวิเคราะหนักเรียนเปนกลุมและรายบุคคล มีความ

เขาใจในการจัดกลุมผูเรียนไดตรงตามสภาพจริง เขาใจถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย

          การผลิตส่ือ การประกวดสื่อเทคโนโลยีที่จัดขึ้นทุกระดับสายงาน ทําใหครูผูสอนไดรับความรูใหม สามารถนําความรูจากเพื่อนครูไปปรับเปลี่ยนหรือประยุกต

สื่อที่ใชใหเหมาะกับเนื้อหาวิชา หรือใชเปนแนวทางการพัฒนาสื่อท่ีจะผลิตตอไปใหมีคุณภาพและนาสนใจเพิ่มขึ้น

ครูมีความรูความเขาใจการวัดผลและประเมินผลเพื่อมุงเนนการพัฒนาอยางชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย ทําใหรู

และเขาใจพัฒนาการของผูเรียนไดอยางถูกตอง สามารถสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหบรรลุตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และทําใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจใน

ความสําเร็จของตน มีกําลังใจมีความสุขในการเรียนตอไป นอกจากนี้ครูผูสอนยังเขาใจถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของนักเรียนอยางถูกตอง สามารถใหคําแนะนําชวย

เหลือนักเรียนดําเนินชีวิตในสังคมและการเรียนรูอยางเปนสุข

          ผูบริหารสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สรางความตระหนักใหบุคลากรรูและเขาใจจิตตารมณการเปนครูที่ดีของลาซาล สามารถนํา

หลักธรรมไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ครูอยางเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีตอศิษยและผูเกี่ยวของ และสวัสดิการที่สถาน
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ศึกษาจัดใหแกบุคลากรในรูปแบบท่ีหลากหลายทําใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีความศรัทธายึดมั่นในองคกรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่เต็มศักยภาพ มีความเปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพขององคกรใหปรากฏแกสังคม 

          ผลการประเมินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 92.80 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

 

 

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

โรงเรียนไดดําเนินการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสม มีสภาพแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย ถูก

สุขลักษณะ โดยจัดทําหองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  ตาง ๆ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรทุกระดับ หองคอมพิวเตอรทุกระดับชั้น หองโสตทัศนูปกรณ ,

หอง ICT , หองคุณธรรม , หองดนตรี , หองนาฎศิลป , หองศิลป , หองสมุดระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หองเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หองเกียรติยศของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชดําริ และหลักคําสอนของ

พอ ทั้งน้ีในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ เพื่อเสริมสรางประสบการณตรงใหกับนักเรียน ทําใหนักเรียนมี

นิสัยใฝเรียนรู นําไปปรับใชในการเรียนรูของตนเอง

จากการดําเนินงานโรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีสะอาดสวยงามเหมาะสม  มีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศ และไดจัดสภาพแวดลอมที่

สะอาดถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย รมรื่น สวยงามและมีแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนไดมีประสบการณตรง ไดสืบคนขอมูลทางการเรียน ทําให

นักเรียน  ไดนําความรูที่ไดจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนนําไปปรับใชในการเรียนรูของตนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผล ดังนี้

คือ

     -  โครงการหองเรียน นาอยู  นาเรียนรู สถานศึกษา มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมีความมั่นคงสะอาดปลอดภัย มีสิ่งอํานวย ความสะดวกพอเพียงอยู

ในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมร่ืนสวยงามและมีแหลงเรียนเอื้อตอการเรียนการสอน มีการจัดบรรยากาศ  และจัดสภาพแวดลอมที่สะอาดถูกสุขลักษณะมี

ความปลอดภัย รมร่ืนสวยงาม มีการซอมแซมบํารุงวัสดุอุปกรณ  ภายในหองเรียน หองประกอบ พบวา ผลการประเมินโครงการ คิดเปนรอยละ 93.66

     -  โครงการเสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ มีสวนหยอมและศาลาพักผอนมีความรมรื่นสวยงามใหใชงานไดตลอดเวลา หองนํ้ามี

สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยทําการสํารวจและกําจัดแหลงยุงลาย พบวา ผลการประเมินโครงการ  คิดเปนรอยละ 93.66

     ผลจากการดําเนินโครงการ จึงสรุปผลการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ทําใหสถานศึกษามีสภาพที่

สวยงาม เหมาะสม มีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู มีการจัดบรรยากาศและไดจัดสภาพแวดลอมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย สะอาด รมรื่นและ

สวยงาม คิดเปนรอยละ 93.66 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

โรงเรียนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ไวในแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตรของโรงเรียน

โดยมีการดําเนินงานที่มุงสูความกาวหนา ผานโครงการ กิจกรรม ดังนี้

1. โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

2. กิจกรรมพัฒนาและใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ Mas School System

3. กิจกรรมติดตามผลการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

4. งานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

5. งานเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียน

          โรงเรียนไดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน นอกจากกนี้ยังใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม  มีการติดตามการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  โรงเรียนมีการจัด

ขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Mas School System สามารถแบงเปนระบบงานไดดังนี้
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1. ระบบงานวิชาการและหลักสูตร (Mas School) สามารถกําหนดรหัสวิชาหลัก วิชายอยพรอมกับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวิชา คาบการ

เรียน และหนวยกิต กําหนดแผนการเรียน/หลักสูตร ในแตละชั้น แตละภาคการศึกษาที่มีการเปดการเรียนการสอน กําหนดมาตรฐานการ

เรียนรูของในแตละสาระการเรียนรู ตามชวงชั้นที่เปดสอน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะอันพึงประสงค และการอานคิด วิเคราะห และ

เขียนส่ือความ พรอมเกณฑการประเมิน พิมพใบรับรองแสดงผลการเรียน และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม พิมพเอกสารใบรางและระเบียบผล

การเรียน เชน  ใบปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3 , ปพ.4 , ปพ.6 และ ปพ.7 เปนตน บันทึกคะแนนรายวิชา/กิจกรรม ชุมนุมตาง ๆ , ผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง , คุณลักษณะอันพึงประสงค การประเมินการอานคิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ และขอเสนอแนะ คุณลักษณะพิเศษ ใบ

แสดงผลการเรียนของนักเรียน แบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษรายบุคคล แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ( ปพ. 5 ) รายงาน

ประเมินผลการเรียน และรายงานวิเคราะหตาง ๆ ตามคะแนนสอบประจําวิชา ตามหอง ตามชั้น รายงานสถิติคุณลักษณะอันพึงประสงค

และการประเมินอานคิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ ตามชวงชั้น และตามชั้นหอง พรอมกราฟ

2. งานบัญชีและการเงิน (Mas Account) ) สามารถกําหนดคาธรรมเนียมการเรียน แยกตามปการศึกษา แตละภาคการเรียน แตละชั้น

แตละแผนการเรียน และตามประเภทนักเรียน ชําระคาธรรมเนียมการเรียน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ พิมพใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม

การเรียน พิมพสําเนาใบเสร็จ

3. งานบุคลากร (Mas payroll) บันทึก/แสดงประวัติขอมูลบุคลากร พิมพบัญชีรายชื่อบุคลากร ประวัติและขอมูลสารสนเทศดานสถิติตาง ๆ

เชน ระดับการศึกษา อายุ ศาสนา จัดทําขอมูลการมาทํางาน พรอมรายงานสถิติการมาทํางาน การขาด ลา มาสาย กลับกอนเวลา พรอม

รายงานแสดงสถิติในรูปแบบตาง ๆ

4. งานหองสมุด (Mas library) สามารถบันทึรายการขอมูลหนังสือ และจัดทําทะเบียนหนังสือไดพรอมกัน ระบบจะจัดทํา บารโคดสําหรับ

ติดหนังสือที่ลงทะเบียนใหอัตโนมัติ รายงานการยืม-คืน สั่งจองหนังสือ และสถิติในรูปแบบตาง ๆ ใหบริการคนหาหนังสือ แยกตาม ชื่อ

เรื่อง หัว เร่ือง สํานักพิมพ ผูแตง รหัส ISBN รหัสหนังสือ และรหัสบารโคดแกผูเขามาใชบริการ สถิติการใชบริการของสมาชิก แยกตาม

ประเภทสมาชิก ตามระดับชั้น หอง พรอมคิดเปนเปอรเซนต

- งานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีการจัดระบบเครือขายภายในโรงเรียน (LAN) โรงเรียนมีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขาย (LAN) และ WLAN

ภายในโรงเรียนไดแก ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต (LAN) ทุกหองเรียน

- หองประกอบในโรงเรียน เพื่อใหสามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดอํานวยความสะดวกการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ติดตั้งระบบ WIFI ในทุกอาคารเรียนเพื่อ

ใหครูและนักเรียนสามารถใชงานอินเทอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอนและคนควาขอมูลไดอยางทั่วถึง

- งานเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียนผานทางเว็บไซต www.lasalleschool.ac.th และอีกหนึ่งชองทางคือ Facebook โรงเรียนลาซาล เพื่อ

ประชาสัมพันธขอมูลท่ีนาเช่ือถือจากทางโรงเรียน โดยเฉพาะในชวงสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID 19)  ผูปกครองและนักเรียน

สามารถติดตามขาวสารประชาสัมพันธของโรงเรียนภาพกิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนสามารถเขาตรวจสอบผลการเรียนออนไลนได เปนตน

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ดงท่ีกลาวมา โรงเรียนไดการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 91.05 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

 

7.  พัฒนาการใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดีขึ้น

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการกิจกรรมและจัดเก็บขอมูลของทุกฝาย เพื่อนําผลไปพัฒนาคุณภาพทางดาน

การศึกษา ที่สงผลถึงนักเรียน สะทอนถึงทักษะ ความรู ความเขาใจ ท่ีนักเรียนไดรับโดยใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเปนยุทธศาสตรในการวางแผน

การทํางาน ดวยกระบวนการ PDCA เร่ิมจากการทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2561 - 2563 มีการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ดําเนินการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร 3 ป กําหนดโครงการ งาน กิจกรรม มีการจัดวางงบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการตามโครงการ งาน กิจกรรม งานจัดทําแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษา การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายที่สอดคลองและรองรับตอการนําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบการ

ประเมินคุณภาพการทํางาน โดยคณะกรรมการดําเนินงาน ตรวจสอบการดําเนินงานตามกิจกรรม การดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่อง

ฝายประกันคุณภาพฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนและ จัดทําโครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ตอหนวยงานตนสังกัด และ

เขียนรายงานประเมินตนเอง สงสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ผลของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คิดเปน

รอยละ 92.84 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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จากการดําเนินงานตามกิจกรรมพบวา บุคลากร ครู นักเรียน ทุกคนใหความรวมมือ ในการดําเนินงานตามกิจกรรม ที่ทางฝายไดกําหนด บุคลากรครูทุกฝาย

ไดรวมกันจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานฝาย และยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของแตละฝาย และมีแนวทางดําเนินการไปในทางเดียวกัน นอกจากน้ีเมื่อ

ดําเนินงานตามกิจกรรมแลว ยังไดสรุปกิจกรรมเพื่อใชในการวางแผนพัฒนาในปการศึกษาตอไป และยังไดดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน

คุณภาพภายในและภายนอกในปการศึกษาตอไป ดังนี้คือ

1. ไดรับการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามกิจกรรมจากหัวหนางาน หัวหนาสาย หัวหนาฝาย พรอมทั้งสงผลการประเมินกิจกรรม

งาน ไปที่ฝายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อใชในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน

2. จากการจัดเก็บผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางดานการอาน คิดวิเคราะหฯ คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการ

ประเมินสมรรถนะของผูเรียน พบวา นักเรียนทุกคนผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

3. จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียน ไดรับการประเมินผลการเรียนระดับชาติ(O-NET) ทุกคนและไดทําการรวบรวมผลการ

ทดสอบระดับชาติ และจัดทําสถิติคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนเฉล่ียระดับประเทศในแตละรายวิชา พบวา ทุก

รายวิชามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกวาคะแนนระดับประเทศเมื่อจําแนกตามรายวิชาทุกวิชา

จากการประเมินงาน การพัฒนาการใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพจัดการศึกษาใหดีขึ้น คิดเปนรอยละ 92.84 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

 

 

      3. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและเปนระบบ

        ฝายบริหารไดดําเนินการจัดระบบการกํากับติดตามการบริหารและประเมินผลงานโรงเรียน        (Balanced Scorecard)  ผูบริหารมีการนิเทศ

ติดตาม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรครู มีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน มีการกํากับติดตามและสนับสนุนครูและบุคลากรใหมี

ความสามารถทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม แตงตั้ง

มอบหมายผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี มีการประเมินคุณภาพและความสําเร็จของงานอยางเปนระบบโดยใชหลักการบริหารงาน

แบบ PDCA เขามามีสวนรวมในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการเปนอยางดี โดยการใชขอมูลผลการประเมิน และผลการวิจัยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา ผูบริหารมีความสามารถในการกํากับ ติดตาม ดูแล การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สงผลใหการบริหารจัดการโรงเรียนมี

ความเจริญพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดทําเปนโครงการ/กิจกรรม ดังน้ีคือ

3.1 โครงการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

      3.1.1 กิจกรรมกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารสถานศึกษา

      3.1.2 กิจกรรมกํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

      จากการดําเนินโครงการ งาน กิจกรรม วางแผนกํากับ ติดตาม ดูแล และการดําเนินงานของโรงเรียน ผูบริหารเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ในการดําเนินงาน   มีการพัฒนางานทุกฝายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ดังกลาว สงผลใหผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมการจัดประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือรวมพัฒนาโรงเรียน มีการวางแผนจัดการประชุมตลอดป บุคลากรครูและนักเรียน  ไดรวมกันจัดทํานโยบายโรงเรียน

สอดคลองกับอัตลักษณผูเรียนและเอกลักษณของโรงเรียน จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติงานประจําป การจัดระบบ กํากับติดตามและสนับสนุน

ผูบริหารปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด การพัฒนาการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ       คณะ กรรมการสถานศึกษา จัดทําการประเมินตนเองและนําผล

ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนางานวิชาการและ    การบริหารจัดการศึกษา ทําการดําเนิน

งานการบริหารงานในโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบ มีคุณภาพ และครบถวน สงผลใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลใน

การพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถ และเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมตอไป ซึ่งการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม คิดเปนรอยละ

87.40 ระดับดีเลิศ

         โครงการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 87.40

     - กิจกรรมการวางแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารการศึกษา คิดเปนรอยละ 84.28

     - กิจกรรมการกํากับ ติดตม ประเมินผลการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 83.12     
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 199

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 87.00 176 88.44 ดีเลิศ

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง

√ - 178

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 178

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 176

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค

ความรู และนําเสนอผลงาน
√ - 175

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 175

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 87.00 182 91.46 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 190

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 178

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 179

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 87.00 178 89.45 ดีเลิศ

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 179

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 177

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 87.00 179 89.95 ดีเลิศ

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 179

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ

สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 178

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 183
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 177

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 87.00 176 88.44 ดีเลิศ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ในการจัดการเรียนรู
√ - 178

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของตนเอง
√ - 174

สรุปผลการประเมิน 89.55 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3

           การจัดการเรียนการสอนเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซึ่งจะบงบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษา ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่

ยอมรับกันวา สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหมโดยใชกระบวนการ

ทางปญญา(กระบวนการคิด)  กระบวนการทางสังคม  (กระบวนกลุม)  ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธมีสวนรวมในการเรียน และไดลงมือปฏิบัติจริง โดยใหสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรุ รวมท้ังครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักครู  ครูรักเด็ก สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข สามารถนําความรู

ไปประยุกตใช ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยครูผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกจัดประสบการณ การเรียนรูใหผูเรียนสอดคลองกับความสนใจ  ความ

สามารถและความถนัดเนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ดังนั้นโรงเรียนลาซาลไดวางแผน  สงเสริม พัฒนาใหครูจัดการเรียนรูตามมาตรฐานและตัวชี้

วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีเปาหมายในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสอดคลองกับนโยบายและจุดเนนของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

ทางโรงเรียนไดสงเสริมใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหครูสอนสาระการเรียนรูไดประชุม

วางแผน และจัดโครงการการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และสามารถนําไปประยุกตใชใน

สถานการณตาง ๆ  ในการดําเนินชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี โดยมีการจัดกิจการการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชเทคนิค

กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยการฝกทักษะ มีการแสดงออก มีการนําเสนอผลงาน  ไดแสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน

การทํางานเปนทีม รักการอาน รูจักแสวงหาความรู จากสื่อ เทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียนฝกความสามารถในการคิดอยางเปน

ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ มีเหตุผล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใชเทคนิคกระบวนการการคิดและปฏิบัติจริง โดยมีแผนการสอนที่มี

กระบวนการคิด มีแผนกิจกรรมท่ีปฏิบัติจริง มีการบันทึกหลังการสอนที่นําไปพัฒนาการสอนได  โดยใชเทคนิคกระบวนการสอนอยางหลากหลาย ทุกกลุมสาระการ

เรียนรู และทุกระดับชั้นตามความเหมาะสมกับวัยและธรรมชาติ  อีกทั้งไดดําเนินการสงเสริมใหครูไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ตัวอยางเชน การตั้ง

คําถาม กระบวนการกลุม มีการสอนแบบโครงงาน Constructivist Learning (แบบสรางองคความรู) Mind mapping การสอนแบบ 5 E กระบวนการแกปญหา

Jigsaw วิเคราะหขาว ต้ังคําถามจาก V.D.O. หรือ You tube กิจกรรม STEM Education กิจกรรรมการคิดวิเคราะห  กิจกรรมนําความรูเดิมมาสรุปเปนความรูใหม

เพื่อใหนักเรียนไดตอยอดความคิดความสามารถประยุกต นําหลักทฤษฎีตาง ๆ  ปรับใหเขากับเทคโนโลยีและ วิทยาการสมัยใหม  ทําใหนักเรียนรูจักคนควาหาความ

รูเพิ่มเติมที่หาไมไดในหองเรียน สามารถวางแผนการทํางานดวยตนเอง นักเรียนสามารถรวมอภิปรายนําเสนอผลงานไดอยางสรางสรรค มีชิ้นงานที่เกิดจากการสรุป

องคความรูพรอมท้ังมีการพัฒนาผูเรียนดวยการปฏิบัติจริง และเชิงประจักษตามโครงการและกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เชน กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิด

ตามกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมโครงการคุณธรรมของแตละหองเรียน  กิจกรรมชุมนุมที่จัดตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน กิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวม

ในการจัดบรรยากาศการเรียนรู  ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  ครูมีการใชสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ นอกจากน้ีครูยังทํางานวิจัยตาม

แบบแผน วิธีการที่ใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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จากโครงการและการจัดกิจกรรมการเรียนรูพบวาครูมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่ใชเทคนิค กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยออกแบบกิจกรรมการเรียน

รูใหสอดคลองกันเพ่ือใหนักเรียนไดฝกความสามารถ  ในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ มีเหตุผล มีการจัดการเรียนการสอนที่

ใชเทคนิคกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนผูเรียนให คิดเปน ปฏิบัติเปน แกปญหาเปน นําไปประยุกตใชในการเรียน ที่เหมาะสมกับผู

เรียนตามธรรมชาติวิชา ซึ่งนําไปสูการพัฒนาตนเองในการสรางองคความรู ซึ่งนําไปสูการพัฒนาตนเองในการสรางองคความรู สรางสรรคสิ่งใหม หรือสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจและแกปญหาของตนเองและสังคม นักเรียนจะมีแนวคิดท่ีผานกระบวนการคิดที่เหมาะสม มีเหตุผล มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต สามารถแก

ปญหาและความขัดแยงตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ไดรับการพัฒนาดานตาง ๆ ตาม สมรรถะสําคัญในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มี

ความสามารถในการทํางาน อยูรวมกัน การทํางานเปนทีม การปรับตัวเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเปนสวนหน่ึงของ พัฒนานักเรียนใหบรรลุ

มาตรฐานการเรียนรตามท่ีกําหนด

ผลการดําเนินงานสงเสริมใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกระดับช้ันพัฒนาการจัดการเรียนรูผาน กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชใน

การดําเนินชีวิตโดยดําเนินงานตามโครงงาน / กิจกรรม ดังนี้

1. โครงการการจัดการเรียน ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

1.1  กิจกรรมการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชเทคนิคกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงคิดเปนรอยละ  89.38

1.2  กิจกรรมสงเสริมผูเรียนคิดเปนปฏิบัติเปนนําไปประยุกตเปนที่เหมาะสมกับผูเรียนตามธรรมชาติวิชา และตามกลุมสาระการเรียนรู คิดเปนรอยละ 87.50

ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูสามารถออกแบบ แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนคิดเปนแกปญหาเปน

ผานกระบวนการคิด   ท่ีเหมาะสมสามารถคนควาหาความรู ขอมูลตาง ๆ สรางองคความรู จากสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีอยางหลากหลายนําเสนอความรู ผลงาน

และนําความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรูไดอยางเต็มท่ีตามศักยภาพ คิดเปนรอยละ 88.44 ระดับ ดีเลิศ

 

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนลาซาลไดสงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู โดยดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมดังน้ี

1. โครงการสงเสริมการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

2. กิจกรรมสงเสริมความสามารถของผูเรียนแสวงหาความรูจากการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น

4. กิจกรรมสงเสริมใหครูพัฒนาส่ือการสอนดวยไอซีที

      โรงเรียนไดมีการวางแผนใหครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู โรงเรียนไดจัดสรรงบประมาณทรัพยากรมาพัฒนา

เทคโนโลยีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางเพียงพอ มีเครื่องคอมพิวเตอร กระดานอัจฉริยะ (E -board) โปรเจคเตอรติดตั้งทุกหองเรียน เพื่อให

ครูสรางกระบวนการเรียนรูแบบ Active  Learning มีการพัฒนาอาคารเรียน หองเรียน หองประกอบ หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีความมั่นคง สะอาดและมี

ความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอและอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ จะเห็นไดจากการที่โรงเรียนมีหองประกอบและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ

เรียนรูมากมาย ตอบสนองความสนใจของผูเรียนเพียงพอใหครูสามารถจัดกิจกรรมการสอนไดตรงตามบริบทของแตละรายวิชา โรงเรียนสนับสนุนสื่อ

อุปกรณการสอนที่ทันสมัยเชน สื่อการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่มีอุปกรณทดลองใหนักเรียนไดใชทดลอง

จริง ส่ือการสอน Coding หุนยนตและอุปกรณ I0T เปนการบูรณาการภาคความรูสูการลงมือปฏิบัติ อีกทั้งยังมี หองศูนยวิชาการเรียนรูตามรายวิชา หอง

สมุดหองโสตทัศนูปกรณ หองคอมพิวเตอร หอง ICT หองตนตรี หองนาฎศิลป หองศิลปะ หองพละศึกษา หอง Creative Classroom (GIGO) หองการเรียน

รูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่หลากหลาย โรงเรียนมีหองคอมพิวเตอรและหอง ICT ที่เพียงพอตอ การใชงาน

ของนักเรียนและยังมีการจัดใหนักเรียนสามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง จะเห็นไดจากการบันทึกการเขารวมกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน (บริการสารสนเทศ/ICT) มีการเชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูในแตละปการศึกษาอยางเพียงพอในทุกกลุมสาระการเรียนรูนอกจากกนี้

โรงเรียนยังไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ศิษยเกา ในการเขามาเปนวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นใหความรูกับนักเรียนอยางตอเน่ือง แตเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ซึ่งตองมีการรักษาระยะหางในการทํากิจกรรม ปการศึกษาน้ีจึงมีจํานวนวิทยากรที่เขามาใหความรู

กับนักเรียนลดลงเล็กนอย แตเปลี่ยนรูปแบบเปนการนําเสนอจากครูผูสอนที่นําชุดขอมูลและความจากอินเทอรเน็ตมาใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน

       กิจกรรมสงเสริมใหครูพัฒนาสื่อการสอนดวยไอซีที  โรงเรียนไดมอบหมายใหทางฝายเทคโนโลยีจัดอบรมครูอยางตอเน่ืองในการผลิตสื่อการเรียนการ

สอนโดยใชไอซีที จะเห็นไดจากสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ทางโรงเรียนได

อบรม Google Classroom ใหกับครูในทุกระดับชัน ครูมีความพรอมในการสรางหองเรียนออนไลนไดทุกรายวิชา ครูสามารถผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับ
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เน้ือหาวิชา ครอบคลุมตัวชี้วัด มีการวัดผลการเรียนรูในรูปแบบออนไลนสงผลใหการจัดการเรียนการสอนออนไลนของโรงเรียนลาซาลมีความพรอมและสามา

รถใชานไดทันทีเมื่อมีสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) รอบที่ 1 และรอบที่ 2 นอกจากน้ียังมีการอบรมและพัฒนาครูอยางตอเนื่อง

ในการพัฒนาส่ือการสอนไอซีที เพื่อสรางความเขาใจและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อใหดียิ่งขึ้น

จากผลการดําเนินโครงการกิจกรรมตาง ๆ ดังที่กลาวมาสงผลใหผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม เปนที่นาพอใจ ดังนี้ โครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงเรียนรูเอ้ือตอการเรียนรู

- กิจกรรมสงเสริมความสามารถของผูเรียนแสวงหาความรูจากการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 91.46

          - กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น คิดเปนรอยละ 89.62

          - กิจกรรมสงเสริมใหครูพัฒนาสื่อสารการดวยไอซีที คิดเปนรอยละ 93.30

           สรุปผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตาง ๆ ดังที่กลาวมา สงผลใหโครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียน

รูที่เอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 91.46 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

         

 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

              โรงเรียนมีจุดมุงหมายสําคัญที่ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนใหมีความสมบูรณท้ังทางดาน รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู ความสามารถ มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามสังคม ท่ีมุงหวังโดยครูผูสอนมีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานทุกกลุมเปา

หมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  จึงไดจัดการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ

เรียนรู เปนไปดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ผูเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม มีเนื้อหากิจกรรมที่ทันสมัย โดยใชสื่อประกอบการสอน เพื่อกระตุนใหผูเรียนตื่นตัว และ

สนุกสนานตลอดเวลา สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มีการจัดทําโครการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก โดยสงเสริมใหมีการทํางานเปนทีมหรือเปนกลุม ใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการเรียนตลอดจนใหความ

สนใจผูเรียน ขณะทําการจัดการเรียนรูอยางท่ัวถึงทุกคน ฝกใหผูเรียนมีกระบวนการคิดเชิงบวก  สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูที่สนองความแตกตางระหวางบุคคล สง

เสริมผูเรียนใหเปนผูมีสัมมาคารวะ เคารพนอบนอมตอครู ผูบริหาร และผูปกครอง รวมท้ังสงเสริมการสรางสัมพันธที่ดีตอเพื่อนและคนรอบขาง

         จากการดําเนินโครงการ การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย สติปญญา และอารมณ ซึ่งไดจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เนนการปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักการเรียนและสามารถเรียนรูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

          ผลการดําเนินงานจากการจัดทําโครงการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก พบวา ครูรอยละ 89.45 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอยางเปนระบบ ดวย

วิธีการที่หลากหลาย  ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

จากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ท่ีผูเรียนมีสวนรวม พบวา ครูรอยละ 90.60 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก  ผูเรียนมี

สวนรวม โดยผานกระบวนการคิด แกปญหาอยางเปนขั้นตอน ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

จากการจัดกิจกรรมสรางแรงจูงใจการเรียนในการเรียนรูในช้ันเรียน การจัดบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน พบวา ครูรอยละ 88.30 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  ให

เด็กรักครู  ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ครูผูสอนไดมีการปรับเปลี่ยน โดยการสอนออนไลน ท่ีกระตุนความสนใจ สงเสริมการมีสวนรวม เพื่อสรางบรรยากาศการ

เรียนเชิงบวก

 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ฝายวัดผลและประเมินผลทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบมีการทดสอบกอนเรียน หลังเรียน นําผลการประเมินมา

ดําเนินการวางแผนการพัฒนาความกาวหนาของผูเรียนทางดานทักษะการเรียนรูท้ังในดานความเขาใจในเน้ือหาสาระ การคิดวิเคราะห ในกระบวนการเรียนการสอน

ทําใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูควบคูไปกับสื่อที่ทันสมัย ฝายวัดผลและประเมินผลยังจัดใหมีการทดสอบวัดความรูพื้นฐานของผูเรียนทุกรายวิชา สงเสริมผูเรียนใหมี

ความกระตือรือรน ในการเรียนรูมากขึ้น ใหผูเรียนไดตระหนัก และเห็นความสําคัญของการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเรียนรูในยุคปจจุบันที่มีการแขงขันกันมาก

ยิ่งขึ้น และยังสงเสริมใหครูไดตระหนักถึงวิธีการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนการใชสื่อทางเทคโนโลยี พรอมกับสงเสริมการจัดทํานวัตกรรมการเรียนรูใหม ๆ มา

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการประเมินการเรียนรูของนักเรียนตามตัวช้ีวัด เพื่อนําขอมูลการประเมินที่ไดมาทําการวิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การจัดการเรียนรูตอไป

        โรงเรียนลาซาลไดทําการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียนโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ทั้งเปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหครบทุกดานจากกิจกรรมตาง ๆ ท้ังภายใน-และนอกสถานศึกษา มีการทดสอบวัดความรูตามตัวชี้วัดใน

รายวิชาตามระบบของการจัดการศึกษาดวยการวัดผลประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อเปนการวัดและประเมินผลของการเรียนการสอนและนําผลที่ไดมา

Page 98 of 110



วิเคราะหขอมูลของนักเรียนเปนรายบุคคลและนําผลการวิเคราะหปรับพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนตอไป นอกจากน้ันโรงเรียนลาซาลยังไดสนับสนุน ใหมี

วิทยากรผูเช่ียวชาญในดานตาง ๆ มาเพิ่มเติมความรูใหเด็กนักเรียน เชน การติว O-Net ในรายวิชาตาง ๆ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

และสังคมศึกษาฯ นอกจากนั้นทางสมาคมศิษยเกาไดทําการแนะแนวอาชีพ ทําใหนักเรียนมีความรูในการที่จะเลือกเรียนสาขาวิชาที่เหมาะสม ถูกตอง เพื่อนําไปสู

อาชีพที่ตนเองสนใจ จากการทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานในรายวิชาภาษาไทย  อังกฤษ  และคณิตศาสตร  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่

3  โดยมีการทดสอบภาคเรียนละ 2  คร้ัง ซึ่งทําใหพบวาภาพรวมของรายวิชาในขางตนนั้นจะไดผลสรุปในรูปแบบของกราฟที่สามารถนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้นซึ่งผลของการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้

          4.1 โครงการการประเมินความรูของผูเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  คิดเปนรอยละ 89.95

อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ

กิจกรรมการทดสอบวัดความรูพื้นฐานของผูเรียน คิดเปนรอยละ  89.70

4.3 กิจกรรมการวิเคราะหผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน  คิดเปนรอยละ 90.25

 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

        ทางโรงเรียนลาซาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงไดดําเนินการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรู (PLC) เปนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากการจัดการเรียนรูรวมกันระหวางครูและผูเกี่ยวของ

สามารถเรียนรูรวมกันไดตลอดเวลา นิเทศช้ันเรียนอยางสมํ่าเสมอ โดยผานการวางแผน การสังเกตชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนความคิดรวมกัน

โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงและพัฒนา อยูภายใตเพื่อนรวมวิชาชีพทุกคน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียน

รูที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทําโครงการ และกิจกรรมดังนี้คือ

1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูสูการพัฒนาการเรียนรู

- กิจกรรม นิเทศการสอน สูสังคมแหงเรียนรู (PLC)

- กิจกรรม การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระ

- กิจกรรม การแกไขปญหานักเรียนตามกลุมสาระเพื่อพัฒนาการเรียนรู

 

1.1 กิจกรรมนิเทศการสอน สังคมแหงการเรียนรู PLC ( Professional Learning Community)    

          ทางโรงเรียนลาซาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงไดดําเนินการวางแผนดําเนินกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรู Professional Learning Community (PLC) เปนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากการจัดการ

เรียนรูรวมกันระหวางครูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ รวมถึงผูที่เกี่ยวของ ไดรับทราบถึงปญหาและวิธีการแกปญหาการเรียนของนักเรียนรวมกัน โดยการ

รวมกันวางแผนการพัฒนานักเรียนตามรูปแบบของ PDCA นอกจากนั้น ฝายวิชาการไดจัดการนิเทศชั้นเรียนอยางสมํ่าเสมอ  โดยผานการวางแผน การ

สังเกตช้ันเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสะทอนความคิดรวมกัน โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น ฝายวิชาการไดนําผลการนิเทศมาชี้แจงกับ

ครูผูสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพท่ีดีและไดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น อยูภายใตเพื่อนรวมวิชาชีพทุกคน สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาการ

เรียนรูโดยผานกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ จากการประเมินกิจกรรม คิดเปนรอยละ 89.30

          1.2 กิจกรรม การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระ 

           ฝายวิชาการไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง บาน โรงเรียน และ ชุมชน เปนการสงเสริมใหผูปกครอง

ชุมชน และศิษยเกาไดมีสวนพัฒนาการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู โดยการใหครูผูสอนใน

แตละกลุมสาระมาประชุมหาวิธีการแกปญหากับนักเรียนในชั้นเรียนใหมีพัฒนาการเรียนรูท่ีดีขึ้น จากการประเมินกิจกรรม คิดเปนรอยละ 87.58

ผลจากการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 88.44 อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กใฝรู ใฝเรียน รักการอาน 2. เด็กมีวินัยในการเขาแถว เดินแถว 3. เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 2. บุคลากรครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณใหกับเด็ก 3. สถานศึกษามีสื่อเพื่อการเรียนรู สื่อ

เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เพียงพอตอความตองการของเด็กและบุคลากรทางการศึกษา

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแบบ Project Approach ใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมยาม

เชาหลังเคารพธงชาติ เพ่ือสงเสริมศักยภาพของเด็กทั้งทางดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กลาพูดกลา

แสดงออก ไดเหมาะสมกับสถานการณ 3. โรงเรียนเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกกิจกรรมท่ีตนเองสนใจผานกิจกรรมชมรมตาง ๆ เชน ชมรมงานประดิษฐจากเศษวัสดุ

ชมรมนวดเพ่ือสุขภาพ ชมรมการละเลนพื้นบาน ชมรมนาฏศิลป ชมรมดนตรี 4. โรงเรียนเปดโอกาสใหองคกรภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและให

ความรูกับเด็กในดานตาง ๆ เชน สาธารณสุข ทันตแพทย สมารทคิดส เบนทโบท ฯลฯ

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน มีนิสัยรักการอานมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะ ทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในดานการ

ฟง พูด อาน เขียน รวมถึงการสื่อสาร 2. ครูผูสอนเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานการคิดคํานวณดวยกระบวนการทางคณิตศาสตรอยาง

เปนขั้นตอน อยางสมํ่าเสมอ สงผลใหนักเรียนนําทักษะทางดานการคิดคํานวณมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นและสามารถนําความรูไปใชในชีวิต

ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 3. ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางภาษาและการคิดคํานวณ มีการจัด

กิจกรรมประเมินศักยภาพตาง ๆ ของนักเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุนความสนใจใฝรูของนักเรียน ทําใหนักเรียนไดเกิดการพัฒนาตนเองทางดานภาษา

และการสื่อสาร และการคิดคํานวณอยางจริงจังและตอเนื่อง สงผลใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในการใชภาษาการสื่อสารและการคิดคํานวณ สามารถนําความรูที่

ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก

ปญหาอยางมีคุณธรรม 5. นักเรียนสามารถนําทักษะกระบวนการคิดมาปรับใชเพื่อการเรียนรู โดยการคาดการณ สรุปขอมูลอยางมีคุณภาพทุกกลุมสาระการเรียนรู

และสามารถคิดวิเคราะหประยุกตสรางสิ่งใหม ๆ ในการพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองและสังคมได 6. นักเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียนตาม

กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งไดจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะหและการเขียนสื่อความ โดยใชขอมูลการ

ประเมินความสามารถนําไปใชพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑที่กําหนดได 7. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน

และกัน มีการเขียนถายทอดประสบการณสูผูอ่ืน สามารถสรุปประเมินความรูจากเรื่องท่ีอานและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทําใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของตนเองในดานภาษา 8. โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมของนักเรียน พรอมทั้งใหการ

สนับสนุนสื่อ อุปกรณ และสงเสริมครูผูสอน ใหไดรับการนิเทศ แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อกระตุน พัฒนา สงเสริม ผูเรียน ใหมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค ในการ

สรางนวัตกรรมตามความเหมาะสมของแตละช้ันเรียน 9. มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีความกาวหนา

พัฒนา ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู สอดแทรกกระบวนการคิดสรางสรรคเพื่อกระตุนใหนักเรียนมีทักษะในการสรางชิ้นงาน 10. มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

หลากหลาย ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูตาง ๆ เชน E-board Activ board, สื่อ Power Point จากการสรางสรรคของครูและนักเรียนมาจัดการ

เรียนการสอน 11. มีการนิเทศใหความรูครูในการใชเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 12. โรงเรียนมีจํานวนคอมพิวเตอรที่เพียงพอตอความตองการของ

นักเรียน ซ่ึงนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงทุกคน ทําใหนักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรและ เพื่อการสืบคนขอมูลตาง ๆ และสามารถนําความรูมาพัฒนางานการ

เรียนรูของตนเองได 13. โรงเรียนมีการพัฒนาสายสัญญาณ Internet ทุกพื้นที่ในโรงเรียน ทําใหมีความรวดเร็ว และมีความเสถียร ตอการจัดการเรียนการสอน 14.

นักเรียนไดใชส่ือ เทคโนโลยี ในการสืบคนขอมูลในอินเตอรเน็ตมากขึ้น รวบรวมและสรุปความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนสามารถสรางผลงาน ชิ้นงาน และการ

สื่อสารโดยใชกระบวนการกลุมเสริมสรางใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ นํามาใชในการเรียนรู 15. โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของกลุมสาระการ

เรียนรูในแตละระดับ เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง 2560 โดยการมีรายวิชาเพิ่มเติมที่

หลากหลายและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานชุมชนวิชาการใหนักเรียนเลือกเรียนไดตามความตองการ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 16. โรงเรียน

โดยฝายบริการ แนะแนว มีการนําเสนอขอมูล ทางดานการศึกษาและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดรับทราบขอมูลทางการศึกษาตอทั้งสายสามัญและ

สายอาชีพอยางเปนปจจุบัน 17. โรงเรียนมีตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น เปนการรวบรวมขอมูลแตละรายวิชา จําแนกตาม

ระดับผลการเรียน ไดนําผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงและพัฒนานักเรียนตอไป 18. ครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรูในรูปแบบสากลท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษ มีการบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนไดฝกทักษะ
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การสื่อสารมากขึ้น นําสื่อเทคโนโลยีมาใชสอนใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงและสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดในแตละระดับชั้นเรียน 19. ในปการ

ศึกษา 2563 มีผลการสอบระดับชาติ ระดับประถมปที่ 3 (NT) และผลการสอบ O-net ทุกระดับมีคาสูงกวาขีดจํากัดลาง 20. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีการมุงมั่นพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย พรอมทั้งมีการกระตุนใหผูเรียนเรียนรูอยาง

ชัดเจน เพ่ิมความสนใจใหผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ โดยใชกระบวนการเรียนรูและแบบฝกทักษะที่หลากหลาย 21. นักเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ สามารถ

วางแผนการเรียนรูไปสูอาชีพที่ตนเองสนใจอยางเปนขั้นตอน มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต มีแหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ มี

ความพรอมความมั่นใจในการตัดสินใจในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 22. นักเรียนมีครูที่ปรึกษา และคุณครูแนะแนวคอยใหคําปรึกษาในดานการเรียน

และอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ อยูเสมอ ทั้งนี้โรงเรียนสามารถติดตามผลการศึกษาตอของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ไดรอยละ 100 ในแตละปการศึกษา 23.

นักเรียนมีทักษะความรูในวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมเปนพ้ืนฐานในการไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงตอไปซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนไดตรงในสาขาที่ตนเองสนใจ

และตองการเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 24. นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมภายนอก ไดอยางมีความ

สุข เปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน เปนลูก ท่ีดีของพอแม เปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม รวมท้ังวัฒนธรรมประเพณีไทย 25. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาความเปนไทย วัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปญญาไทย หางไกล

จากส่ิงเสพติดทุกชนิด สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ดวยวิถีของประชาธิปไตย 26. นักเรียนมีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได กลาที่

จะแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยความเขาใจ เห็นประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกตางของ

บุคคลและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 27. นักเรียนไดรับการสงเสริมในการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับการดําเนินชีวิต มีการ จัดทําแหลงเรียนรู

เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคําสอนของพอมาเปนแนวทางในการเรียนรูและนําความรูที่ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิต และขยายผลไปยัง

ครอบครัวและชุมชน สามารถใชชีวิตที่พอเพียงและอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 28. โรงเรียนเปนสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดดังกลาวที่วา “ทําดีเพื่อพอสาน

ตอแกปญหายาเสพติด” 29. คณะผูบริหาร คณะครู ผูปกครองและนักเรียนใหความรวมมือในการรวมรณรงคและเห็นความสําคัญของการรณรงคตอตานยาเสพติด

เปนอยางดี นอกจากน้ียังเสริมสรางความรูเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดเพื่อใหเกิดภูมิคุมกันที่ดีตอการดําเนินงานตอตานยาเสพติด 30. นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็ง

แรง มีน้ําหนักสวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ผูเรียนกลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม ไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด มีทักษะในการปองกันตนเองจากการสื่อ

ลวง ขมเหงรังแก เปนผูมีสุนทรียทางดานศิลปะ และการกีฬาจนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 31. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูความสามารถใน

ดานวิชาการ ไดแกการจัดแสดงนิทรรศการ ทางวิชาการและการแขงขันวิชาการ นักเรียนไดแสดงผลงาน นําเสนอผลงาน และการทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา

รวมแกปญหา และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี 32. โรงเรียนไดจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลายที่เอื้อตอการเรียนรู มีหองเรียนรูตาม

กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ พรอมสื่อ อุปกรณอยางครบถวน ทําใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูและนํามาพัฒนาการเรียนรูของตน 33. มีหองสมุดที่ทันสมัยในแตละ

ระดับชั้น พรอมท้ังมีหนังสือท่ีหลากหลายใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูนํามาพัฒนาการเรียนรูของตน 34. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามการสอนของครูอยาง

สมํ่าเสมอ นําผลการนิเทศมาวิเคราะห ทําการวิจัยเพื่อแกปญหานักเรียนและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหาร บุคลากรครูและนักเรียน และผูปกครอง ไดรวมกันพัฒนาการจัดทํานโยบาย เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจโรงเรียนที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนมีการ

วางนโยบายและการบริหารงานโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางมีคุณภาพ 2. ทางโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาและจัดประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือรวมพัฒนาสถานศึกษา มีการวางแผนจัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการวิเคราะหสภาพภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกับ

ผูบริหารและบุคลากรครูจากหลายฝายไดรวมกันจัดทํานโยบายของการบริหารงานโรงเรียน ทําใหการบริหารโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลอยางสูงสุด 3. โรงเรียนมีวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายท่ีชัดเจน สามารถนําไปจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ได 4. โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 5. โรงเรียนมีการจัดการประชุมในการพัฒนา

งานการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งผูบริหารไดจัดการบริหารในรูปแบบของการกระจายอํานาจตามฝายตาง ๆ ทําใหงานตามฝายตาง ๆ ไดจัดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารงานในรูปแบบ PDCA 6. มีกําหนดงานในฝายตาง ๆ ชัดเจน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนดเพื่อพัฒนา

โรงเรียนใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 7. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูทุกระดับตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 อยางถูกตองเหมาะสมทั้งวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งวิธี

วัดผลประเมินผลที่เปนระบบถูกตองตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 8. ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา 9. ครูผูสอนนําผลการนิเทศ มาปรับพัฒนาการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีพัฒนาการในดานการ

เรียนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีขึ้น 10. ผูบริหารและบุคลากรทุกฝายรวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง ทําใหมีผลสัมฤทธิ์การ

ดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายอยางมีคุณภาพ 11. ผูบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษามีกําหนดการ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่

กําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน และจัดระบบการกํากับ ติดตามการบริหารในดานการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดโครงการ/กิจกรรม และ

การจัดการศึกษาอยางตอเนื่องเปนระบบ 12. มีการพัฒนาศักยภาพครูในดานการจัดการเรียนรู โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ มาใหความรูกับ

บุคลากรครูอยูเสมอ ครูนําความรูท่ีไดไปจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 13. ครู บุคลากร มีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นจาก

การเขาเพ่ิมพูนความรูในการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถนําไปพัฒนางานในหนาที่ 14. ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญกําลังใจดี สงผลใหงานมี
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ประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีเปนอยางดีและมีความภาคภูมิใจ มั่นคงในอาชีพครู 15. โรงเรียนลาซาลเปนสถานศึกษาขนาดใหญ

ท่ีมีบุคลากรเพียงพอในการจัดหนวยงานภายในองคกรเปนฝายตาง ๆ เพื่อรองรับการตรวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตรงตามวิชาเอกตามโครงสรางการบริหาร

จัดการของโรงเรียน มีการจัดครูผูสอนและครูสนับสนุนตามสายงานทุกระดับชั้น 16. โรงเรียนจัดหาอุปกรณเทคโนโลยี (กระดานอัจฉริยะ) ไวอํานวยความสะดวกให

คุณครูใชในการสอนในหองเรียนและหองศูนยการเรียนรูกลุมสาระตาง ๆ ทําใหนักเรียนเพิ่มความสนใจ ใสใจ สนุกสนานและมีความสุขในการเรียน 17. กําหนดงาน

ในฝายตาง ๆ ไดชัดเจน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 18. กําหนด

เปาหมายพัฒนาครูท้ังดานความรูความสามารถทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยางชัดเจนในแผนปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติ

งานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 19. โรงเรียนไดจัดอบรมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานศึกษา อบรม และพัฒนาครูและบุคลากรในการใชงาน

ระบบ MAS School ตามหนาท่ีรับผิดชอบของแตละคน 20. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่รมรื่น สะอาดและสวยงาม มีอาคารที่มั่นคงแข็งแรง และมีแหลงเรียนรูที่

เหมาะสม และหองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังหองปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีเอื้อตอการเรียนรูครบทุกระดับ 21. คณะผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการจัด

กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยใหกับนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนเพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณีไทย 22. ผูบริหารสง

เสริมและจัดสรรงบประมาณการพัฒนางานดาน IT ท่ีเอื้อตอการเรียนการสอน และการบริการภายในสถานศึกษา 23. โรงเรียนจัดหาอุปกรณเทคโนโลยี

(Computer , E-board , Activ board) ไวอํานวยความสะดวกใหคุณครู ใชในการสอนในหองเรียนและหองศูนยการเรียนรูกลุมสาระตาง ๆ ทําใหนักเรียนเพิ่มความ

สนใจ ใสใจ สนุกสนานและมีความสุขในการเรียน 24. ผูบริหาร ครู นักเรียน ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูการเรียนรูในสถานศึกษาและการ

ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง และขยายผลไปสูผูปกครองและชุมชนจนไดรับการประกาศวาเปนโรงเรียนพอเพียง 25. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ มีการตรวจ

สอบ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานอยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน 26. โรงเรียนมีปฏิทินปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ ตลอดปการศึกษาอยางชัดเจนและเหมาะสม

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูมีหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะการเรียนรู มีแผนการจัดการเรียนการสอนทุกหนวยการเรียนรู เพื่อนํามาใชในการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีคุณภาพ 2. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ใชเทคนิคกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยมีแผนการสอนที่เนนกระบวน การ

คิด มีแผนกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง มีการบันทึกการสอนท่ีนําไปพัฒนาการเรียนรูได 3. ครูจัดการเรียนรูเปนไปตามศักยภาพของนักเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และ

ความสามารถใน การนําเทคนิควิธีการสอน รวมทั้งกระบวนการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวชี้วัดตรงตามศักยภาพผูเรียนมาจัดการเรียนรู 4.

นักเรียนสามารถเลือกใชสื่อเทคโนโลยีในการทํางาน นําเสนอผลงานอยางสรางสรรคไดดวยตนเอง โดยไมทําใหผูอื่นเดือดรอน ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 5. ครูจัด

กระบวนการเรียนการสอนอยางหลากหลายและนักเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง 6. ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีที่

หลากหลาย เชน Youtube, PowerPoint VDO, Google Meet ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาขอมูลและสรางองคความรูไดดวยตนเอง 7. มีการสงเสริมการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุกหองเรียน หองประกอบ มี wifi ใหบริการกับครูทุกอาคารเรียน 8. สนับสนุนใหครูใชเทคโนโลยีในการจัด

กระบวนการเรียนรูโดยติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต กระดานอัจฉริยะ(E-board) และโปรเจคเตอรทุกหองเรียนและหองประกอบ 9. โรงเรียนไดสนับสุนงบ

ประมาณในการจัดหาทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหครูนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน เชน สื่อการสอน Coding อุปกรณหุนยนต Microbit และ

Arduino ตอบสนองการเรียนรูในปจจุบัน 10. ผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครองไดรวมงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง ทําใหมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมาย 11. โรงเรียนลาซาลมีฝายสํานักอธิการท่ีทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจในการเรียนรู

ของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับความรวมมือกับทุกฝายในการสนับสนุนการทดสอบของนักเรียนไดเปนอยางดีและสามารถรวมมือกันในการพัฒนา

ระบบการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 12. มีการสํารวจความตองการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหตรงกับความตองการของนักเรียนโดยจัดเปนชุมนุม ตาง ๆ

นักเรียนเขารวมตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ของตน 13. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นและมีการฝกความสามารถทาง

ดานวิชาการและความสามารถพิเศษ มีความพรอมที่จะไปประกวดหรือแขงขันกับองคกร หรือหนวยงานภายนอก 14. มีการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู

ปกครองและมีความสัมพันธที่ดีในการรวมมือกันในการชวยเหลือ หรือแกไขปญหาการเรียน หรือพฤติกรรมของนักเรียนเปนอยางดี 15. มีการพัฒนาศักยภาพจาก

การอบรม สัมมนาจากวิทยากรผูทรงความรู จากภูมิปญญาทองถิ่น หรือชุมชนแลวนําความรูท่ีไดมาพัฒนาการสอนรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูในความรู ใหม ๆ ที่ได

รับการพัฒนา 16. สงเสริมใหบุคลากรครูพัฒนาตนเอง เขารับการอบรมในการจัดการเรียนรู วิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห การออกขอสอบคิดวิเคราะห และขอสอบ

เชิงซอน 17. ไดรับความรวมมือและไดรับการสนับสนุนจาก ผูปกครองและหนวยงานตาง ๆ ในชุมชนเปนอยางดี โดยมีการประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหผู

ปกครองและชุมชนทราบอยูเสมอ 18. โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการและความตองการของนักเรียน โดยมีการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผู

เรียนเปนสําคัญ โดยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเปนสื่อในการจัดการเรียนรู 19. นักเรียนมีการเรียนรูผานกระบวนการคิด สามารถลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง

จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และสามารถสรุปองคความรูตาง ๆ นําไปปรับใชกับการเรียนของตนเองได 20. บุคลากรครูตามกลุมสาระตาง ๆ รวมมือกันในการแก

ปญหาใหกับนักเรียนที่มีปญหาในดานการเรียน และพฤติกรรมในรูปแบบของการปรึกษาหารือและคนหาวิธีการที่จะรวมพัฒนานักเรียนในรูปแบบของสังคมแหงการ

เรียนรู 21. มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนโดยใชกระบวนการกลุมใหนักเรียนไดกลาพูด กลาทํา กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล โดยการนําเสนอผลงานของ

ตนเอง 22. มีการจัดเช่ือมโยง บูรณาการความรูของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และมีการแทรกการสอนคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยเนนใหนักเรียนไดมี

สมรรถนะ 5 ประการตามหลักสูตร สูการเรียนรูในสาระการเรียนรูตาง ๆ 23. มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลายอยางเปนระบบ ถูกตองและ

ยุติธรรม 24. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมมีบรรยากาศท่ีรมรื่นสวยงาม ปลอดภัย และมีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู 25. โรงเรียนลาซาลโดยฝายสํานัก

อธิการทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับความรวมมือกับทุกฝายในการสนับสนุนการทดสอบของ

นักเรียนไดเปนอยางดีและสามารถรวมมือกันในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.สงเสริมใหเด็กออกไปรวมกิจกรรมและแขงขันกับหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.สงเสริมใหเด็กเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาใหมากขึ้น

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.พัฒนาพ้ืนท่ีภายในโรงเรียนบางสวนใหเปนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ครูควรมีเทคนิคการคิดคํานวณท่ีหลากหลาย นอกจากนั้นควรสงเสริมใหนักเรียนไดนําเสนอแนวคิดของตนเอง ซึ่งแตละคน อาจจะมีรูปแบบการคิดคํานวณที่แตก

ตางกันออกไป รวมถึงฝกฝนใหนักเรียนไดคิดอยางเปนลําดับ ขั้นตอน มีความละเอียดรอบคอบ ฝกฝนการตรวจสอบคําตอบใหมาก 2. ควรสงเสริมใหกลุมสาระการ

เรียนรูเพ่ิมการคิดคนนวัตกรรมในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น และใชนวัตกรรมใหมๆ มาสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะทําใหจัดการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สงเสริมความเขาใจใหบุคลากรครูไดตระหนักถึงนโยบายของโรงเรียนและทําหนาท่ีตามบทบาทของครูในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. สงเสริม

ใหมีองคกรจากภายนอกใหเขามาชวยในการพัฒนางานวิชาการ เสริมสราง เผยแพรความรู สรางภูมิคุมกันดานยาเสพติดใหนักเรียนอยางนอยภาคเรียนอยางละ 2

ครั้ง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ควรพัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะและความชํานาญในการใชงาน สื่อเทคโนโลยี ดวยวิธีการที่หลากหลายเพราะสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

2019 ครูตองมีความรูความชํานาญในการจัดการสอนออนไลน ในรูปแบบตาง ๆ 2. สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ใหมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อ

นักเรียนจะไดมีพัฒนาในการนําความรูใหม ๆ มาใชในการเรียนรูของตน

5. แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาระดับปฐมวัย

ดานคุณภาพของเด็ก

             จากการจัดกิจกรรมหนูนอยคนเกงผลปรากฏวา มีการสนับสนุนใหเด็กออกไปรวมทํากิจกรรมนอกสถานศึกษานอยครั้ง ควรสงเสริมใหเด็กออกไปรวมทํา

กิจกรรมนอกสถานศึกษาใหมากขึ้น

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

    จากการจัดกิจกรรมแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา ผลปรากฏวา เด็กไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษานอยเกินไป ควรสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาส

เรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

             จัดทําหองศูนยการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู และมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล     

 

แนวทางการพัฒนาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. ควรสงเสริมใหนักเรียนไดแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทางสื่อเทคโนโลยีเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนรูนักเรียนไดมีประสบการณตรง และ

รูจักสังคมภายนอกโรงเรียนมากขึ้น ทองความรูไปกับโลกกวางทางอินเทอรเน็ต นํามาปรับใชกับการดําเนินชีวิตในสังคมของนักเรียน

2. โรงเรียนควรกําหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาทาง

ดานทักษะการคิดอยางเปนระบบและเนนปฏิบัติจริงทุกกลุมสาระโดยใหทุกกลุมสาระฯ กําหนดกิจกรรมของกลุมสาระฯ เลือกกิจกรรมที่

เกิดประโยชนแกผูเรียน 
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3. สงเสริมการวัดและประเมินความรูแบบออนไลน หรือรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อเปนการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ทันสมัยและปรับตัวให

ทันตอเหตุการณปจจุบัน

6. ความตองการชวยเหลือ

ความตองการชวยเหลือของระดับการศึกษาปฐมวัย

                        สงเสริมทักษะบุคลากรครูในการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย

ความตองการชวยเหลือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ทางกระทรวงศึกษาธิการควรจัดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลนในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการบริหาร

จัดการในดานอนามัย เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. ควรจัดใหมีครูผูสอนที่มีความรู ความเขาใจในการพัฒนานักเรียนในดานนวัตกรรมทุกระดับชั้น เพื่อปลูกฝงและตอยอด สามารถพัฒนา

นักเรียนไดอยางตอเน่ือง

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- 1.เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานเหมาะสมกับวัย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 2.ครูและเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 3.มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 4.โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง 2560)ปรับพิจารณาและปรับปรุง 2563

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
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-

- 2.โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาดผลการสอบวัดระดับชาติ

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 4. โรงเรียนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 5. โรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตย

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 6. โรงเรียนสงเสริมการรณรงคตอตานยาเสพติด

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 7. โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางการกีฬา เชน กีฬาเทควันโด,ยิงปน

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 8. โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
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-

- 9. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 10. ครู ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 11. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ฝกใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- 12. มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

ชนิดา สุทธิจิต   ผูอํานวยการ

เพียงดาว อุสุมสารเสวี   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 

 

 



 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)



 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร SAR สูสาธารณชนรับทราบ)



หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 

 

มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.lasalleschool.ac.th 

 

 

ตัวอย่าง ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาของแต่ละปีการศึกษา  

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่ )



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
โรงเรียนลาซาล 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชมรมผู้ปกครองและครู 

คณะคร ู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ 
 

ผู้จัดการ 

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

   ฝ่ายบริการแนะแนว 
 
- งานแนะแนว  
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
- งานโภชนาการและร้านค้า 
- งานสุขภาพและอนามยั 
  นักเรียนและโรงเรียน 
 

ฝ่ายสำนักอธิการ(บริหาร) 
 

- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายประกันคณุภาพ 
- ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 
- ฝ่ายอภิบาล 
- ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

      ฝ่ายบุคลากร 
 

- งานส่งเสริมและพัฒนา    
  บุคลากร 
- งานบริการสวัสดิการ 
- งานสรรหาบุคลากร 
  /งานนำเสนอแต่งตั้ง/โยกย้าย  
   และถอดถอน 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ของบุคลากร 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

- งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
- งานวัดผลและประเมินผล  
- งานทะเบียน 
- งานส่งเสริมวิชาการ 
- งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
- งาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  งานหอ้งสมุด 
- งานนิเทศการสอน 
- งานวจิัยในชั้นเรียน 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

- งานระดับชั้น 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยสภา   
  นักเรียนและ  จิตสาธารณะ 
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
  และระเบยีบวินยั 
- งานรักษาความปลอดภัย สารวัตร 
  นักเรียนและจราจร 
- งานกิจกรรมนักเรียน 

ฝ่ายธุรการ – การเงิน 
 

- การเงิน –บัญชี 
- พัสดุครุภัณฑ์ 
- งานสารบรรณ 
- งานวารสาร 
- งานยานพาหนะ 
- งานทะเบียนครู/นักเรียน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานสารสนเทศและเทคโนโลย ี

 

หัวหน้าระดับก่อนประถม 
  - บริหารงานท่ัวไป 
  - กิจการ/บุคลากร 
  - วิชาการ 

 

หัวหน้าระดับ ป.๑-ป.๓ 
    - บริหารงานท่ัวไป 
    - กิจการ/บุคลากร 
    - วิชาการ 

หัวหน้าระดับ ป.๔-ป.๖ 
   - บริหารงานท่ัวไป 
   - กิจการ/บุคลากร 
   - วิชาการ 

 

หัวหน้าระดับ ม.๑-ม.๓ 
   - บริหารงานท่ัวไป 
   - กิจการ/บุคลากร 
   - วิชาการ 

 

หัวหน้าระดับ ม.๔-ม.๖ 
   - บริหารงานท่ัวไป 
   - กิจการ/บุคลากร 
   - วิชาการ 

 

หัวหน้าระดับเข้มข้นฯ 
    - บริหารงานท่ัวไป 
    - กิจการ/บุคลากร 
    - วิชาการ 

 
อนุมัต ิ

........................ 
(ภราดาบญุเชิด เกตุรัตน์) 

อธิการโรงเรียน 

สมาคมศิษย์เก่า 
 

ที่ปรึกษาอาวุโส 
 

คณะผู้บริหาร 
 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ปกีารศึกษา 2563 

 
โครงสร้าง แผนการเรียน ระดับปฐมวัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนลาซาล เป็นการพัฒนาเด็กอายุ 3 - 6 ปี โดยการส่งเสริมพัฒนาการองคร์วมที่เน้นกระบวนการ ผ่าน
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาในการสือ่สาร ปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม โดยค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่าง

บุคคลทีส่อดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

รูปแบบการจัดประสบการณ์ 
-  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง/ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
-  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ใน/นอกห้องเรียน 
-  การมีปฏิสัมพันธ์กับบคุคลและสิ่งแวดล้อม    
-  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

การประเมินผลตามสภาพจริง 
 

คุณลักษณะตามวัย 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 สาระการเรียนรู้ 

 

ประสบการณ์ส าคัญ 
เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่ส าคัญในการสร้างองค์ความรู้โดยผ่าน
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน 
- พัฒนาการทางด้านร่างกาย  
- พัฒนาการทางด้านอารมณ์ – จิตใจ 
- พัฒนาการทางด้านสังคม  
- พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

สาระที่ควรเรียนรู ้
เรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาปรับเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม 
    - ตัวเด็ก 
    - บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
    - ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
    - สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูและนักเรียนเป็นส าคัญ 



โครงสร้างแผนการรจัดประสบการณ์ (กิจกรรมประจ าวัน) ระดับปฐมวัย 
 

ล าดับที่ กิจกรรมประจ าวัน 
อนุบาลปีที่ 1 
ชั่วโมง : วัน 

อนุบาลปีที่ 2 
ชั่วโมง : วัน 

อนุบาลปีที่ 3 
ชั่วโมง : วัน 

1 การเคล่ือนไหวและจังหวะ 20 นาที 20 นาที 20 นาที 
2 กิจกรรมสร้างสรรค์ 30 นาที 30 นาที 40 นาที 
3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 20 นาที 20 นาที 30 นาที 
4 กิจกรรมเสรี 50 นาที 50 นาที 50 นาที 
5 กิจกรรมกลางแจ้ง 40 นาที 40 นาที 40 นาที 
6 เกมการศึกษา 20 นาที 20 นาที 30 นาที 
7 ทักษะพื้นฐานใน

ชีวิตประจ าวัน 
(การช่วยเหลือตนเองในการ

รับประทานอาหาร  
ด่ืมนม สุขอนามัย และ 

การนอนพักผ่อน) 

2 ชม. 2 ชม. 1.30 ชม. 

รวม 
5 ชม. /วัน 5 ชม. /วัน 5 ชม. /วัน 

1,000 ชม./ปี 1,000 ชม./ปี 1,000 ชม./ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)  ปีการศึกษา 2563 
 

รายวิชา /  กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รายวิชาพื้นฐาน (920) (920) (920) (920) (920) (920) 
ภาษาไทย  200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์  200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
ภาษาอังกฤษ 160 160 160 160 160 160 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80 
รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพืน้ฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติม 

960 960 960 960 960 960 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  (120) (120) (120) (120) (120) (120) 
- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
- กิจกรรมนักเรียน        
  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 
  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 40 40 40 40 40 40 
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
   สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาพื้นฐาน (  920  ) ( 23 ) 

ท11101 ภาษาไทย  1 200 5 
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 200 5 
ว11101 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 80 2 
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 80 2 
ส11102 ประวัติศาสตร์  1 40 1 
พ11101 สุขศึกษา และพลศึกษา   1 80 2 
ศ11101 ศิลปะ  1 40 1 
ง11101 การงานอาชีพ  1 40 1 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 160 4 

รายวิชาเพิ่มเติม   ( 40 ) ( 1 ) 
อ11201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 40 1 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 960 24 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (  120  ) ( 3 ) 
    1.   กิจกรรมแนะแนว 40 1 
    2.  กิจกรรมนักเรียน     
             2.1   ลูกเสือ -  เนตรนารี   30 1 
             2.2   ชุมนุม / ชมรม 40 1 
   3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 - 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 1,080 27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาพื้นฐาน (  920  ) ( 23 ) 

ท12101 ภาษาไทย  2 200 5 
ค12101 คณิตศาสตร์  2  200 5 
ว12101 วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี   2 80 2 
ส12101 สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 2 80 2 
ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 40 1 
พ12101 สุขศึกษา และพลศึกษา   2 80 2 
ศ12101 ศิลปะ  2 40 1 
ง12101 การงานอาชีพ 2 40 1 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 160 4 

รายวิชาเพิ่มเติม    ( 40 ) ( 1 ) 
อ 12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 40 1 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 960 24 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ( 120 ) ( 3 ) 
    1.   กิจกรรมแนะแนว 40 1 
    2.  กิจกรรมนักเรียน     
             2.1   ลูกเสือ -  เนตรนารี   30 1 
             2.2   ชุมนุม / ชมรม 40 1 
   3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 - 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 1,080 27 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาพื้นฐาน (  920  ) ( 23 ) 

ท13101 ภาษาไทย  3 200 5 
ค13101 คณิตศาสตร์  3 200 5 
ว13101 วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  3 80 2 
ส13101 สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 3 80 2 
ส13102 ประวัติศาสตร์  3 40 1 
พ13101 สุขศึกษา และพลศึกษา  3 80 2 
ศ13101 ศิลปะ  3 40 1 
ง13101 การงานอาชีพ 3 40 1 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 160 4 

รายวิชาเพิ่มเติม    ( 40 ) ( 1 ) 
อ13201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 40 1 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  960 24 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ( 120 ) ( 3 ) 
    1.   กิจกรรมแนะแนว 40 1 
    2.  กิจกรรมนักเรียน     
             2.1   ลูกเสือ -  เนตรนารี   30 1 
             2.2   ชุมนุม / ชมรม 40 1 
   3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 - 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 1,080 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาพื้นฐาน ( 920 ) ( 23) 

ท14101 ภาษาไทย  4 160 4 
ค14101 คณิตศาสตร์  4 160 4 
ว14101 วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี   4 80 2 
ส14101 สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 4 80 2 
ส14102 ประวัติศาสตร์  4 40 1 
พ14101 สุขศึกษา และพลศึกษา  4 80 2 
ศ14101 ศิลปะ  4 80 2 
ง14101 การงานอาชีพ  4 80 2 
อ14101 ภาษาอังกฤษ  4 160 4 

รายวิชาเพิ่มเติม   ( 40 ) ( 1 ) 
อ14201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 40 1 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 960 24 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ( 120 ) ( 3 ) 
    1.   กิจกรรมแนะแนว 40 1 
    2.  กิจกรรมนักเรียน     
             2.1   ลูกเสือ -  เนตรนารี  30 1 
             2.2   ชุมนุม / ชมรม 40 1 
    3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 - 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 1,080 27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 
 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาพื้นฐาน ( 920 ) ( 23 ) 

ท15101 ภาษาไทย  5 160 4 
ค15101 คณิตศาสตร์  5 160 4 
ว15101 วิทยาศาสตร์   และเทคโนโลยี  5 80 2 
ส15101 สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 5 80 2 
ส15102 ประวัติศาสตร์  5 40 1 
พ15101 สุขศึกษา และพลศึกษา  5 80 2 
ศ15101 ศิลปะ  5 80 2 
ง15101 การงานอาชีพ 5 80 2 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 160 4 

รายวิชาเพิ่มเติม   ( 40 ) ( 1 )  
อ15201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 40 1 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 960 24 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ( 120 ) ( 3 ) 
    1.   กิจกรรมแนะแนว 40 1 
    2.  กิจกรรมนักเรียน     
             2.1   ลูกเสือ -  เนตรนารี  30 1 
             2.2   ชุมนุม / ชมรม 40 1 
    3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 - 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 1,080 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาพื้นฐาน ( 920 ) ( 23 ) 

ท16101 ภาษาไทย  6 160 4 
ค16101 คณิตศาสตร์  6 160 4 
ว16101 วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี   6 80 2 
ส16101 สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 6 80 2 
ส16102 ประวัติศาสตร์  6 40 1 
พ16101 สุขศึกษา และพลศึกษา  6 80 2 
ศ16101 ศิลปะ 6 80 2 
ง16101 การงานอาชีพ  6 80 2 
อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 160 4 

รายวิชาเพิ่มเติม   ( 40 ) ( 1 ) 
อ16201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 40 1 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 960 24 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ( 120 ) ( 3 ) 
    1.   กิจกรรมแนะแนว 40 1 
    2.  กิจกรรมนักเรียน     
             2.1   ลูกเสือ -  เนตรนารี  30 1 
             2.2   ชุมนุม / ชมรม 40 1 
    3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 - 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 1,080 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ปีการศึกษา 2563 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนน้ าหนกั มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมพ้ืนฐาน

และเพ่ิมเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
ภาษาไทย 9.0 - 3.0 - 3.0 - 3.0 - 9.0 
คณิตศาสตร์ 9.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 12.0 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9.0 6.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 15.0 
สังคมศึกษา ฯ 9.0 -    3.0 - 3.0 - 3.0 - 9.0 
ประวัติศาสตร์ 3.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 3.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 6.0 
ศิลปะ 6.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 6.0 
การงานอาชีพ 6.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 6.0 
ภาษาต่างประเทศ 9.0  6.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 15.0                        

รวม 66.0 15.0 22.0 5.0 22.0 5.0 22.0 5.0 81.0 
 
หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60 ช่ัวโมง/ภาคเรียนท่ี 1) 

-  กิจกรรมแนะแนว    20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
-  กิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   15 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60 ช่ัวโมง/ภาคเรียนท่ี 2) 
-  กิจกรรมแนะแนว    20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
-  กิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   15 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   15 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

/ช
ม.

)/ช
ม.

) 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

/ช
ม.

)/ช
ม.

) 

เว
ลา

เรีย
น 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร ์2 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร ์1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร ์2 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 60 ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 60 
ส21102 ประวัติศาสตร ์1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร ์2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 
พ21102 กรีฑา 0.5 20 พ21104 ปิงปอง 0.5 20 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพ 1 1.0 40 ง21102 การงานอาชีพ 2 1.0 40 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
 รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม   
ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5 20 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 20 
ว21203 โครงงานวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา  1.0 40 ว21204  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 1.0 40 
อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 1.0 40 อ21202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 1.0 40 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน   60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว   20 1.  กิจกรรมแนะแนว   20 
2.  กิจกรรมนกัเรียน    2.  กิจกรรมนกัเรียน    
       2.1   ลูกเสือ - เนตรนารี   20        2.1   ลูกเสือ - เนตรนารี   15 
       2.2   ชุมนุม / ชมรม  15        2.2   ชุมนุม / ชมรม  15 

3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1    13.5 600               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     13.5 600 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 27.0 1,200 
 
 

 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
    
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร ์4 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร ์3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร ์4 1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 60 
ส22102 ประวัติศาสตร ์3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร ์4 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ22102 ฟุตบอล 0.5 20 พ22104 ตะกร้อ 0.5 20 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพ 3 1.0 40 ง22102 การงานอาชีพ 4 1.0 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 0.5 20 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 0.5 20 
ว22203 วิทยาศาสตรเ์พื่อคุณภาพชีวิต 1.0 40 ว22204  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 
อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 1.0 40 อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 1.0 40 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว   20 1.  กิจกรรมแนะแนว   20 
2.  กิจกรรมนกัเรียน    2.  กิจกรรมนกัเรียน    
       2.1   ลูกเสือ - เนตรนารี   20        2.1   ลูกเสือ - เนตรนารี   15 
       2.2   ชุมนุม / ชมรม  15        2.2   ชุมนุม / ชมรม  15 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1    13.5 600               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     13.5 600 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 27.0 1,200 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
    

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

/ช
ม.

)/ช
ม.

) 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

/ช
ม.

)/ช
ม.

) 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร ์6 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร ์5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร ์6 1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 60 
ส23102 ประวัติศาสตร ์5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร ์6 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ23102 วอลเลย์บอล 0.5 20 พ23104 บาสเกตบอล 0.5 20 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 40 
ง23101 การงานอาชีพ  5 1.0 40 ง23102 การงานอาชีพ 6 1.0 40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 0.5 20 ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 0.5 20 
ว23203 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1.0 40 ว23204  พลังงานและเครื่องกล 1.0 40 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 1.0 40 อ23202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 1.0 40 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   60 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว   20 1.  กิจกรรมแนะแนว   20 
2.  กิจกรรมนกัเรียน    2.  กิจกรรมนกัเรียน    
       2.1   ลูกเสือ - เนตรนารี   20        2.1   ลูกเสือ - เนตรนารี   15 
       2.2   ชุมนุม / ชมรม  15        2.2   ชุมนุม / ชมรม  15 

3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1    13.5 600               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     13.5 600 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 27.0 1,200 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ปีการศึกษา 2563 
 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
จ านวนน้ าหนกั มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมพื้นฐาน

และเพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
ภาษาไทย 6.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 6.0 
คณิตศาสตร์ 6.0 12.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 18.0 
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

6.0 29.5 3.0 8.5 3.0 9.5 - 11.5 35.5 

สังคมศึกษาฯ 8.0 2.0 2.5 0.5 3.0 - 2.5 1.5 10.0 
สุขศึกษาฯ 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
ศิลปะ 3.0 - 1.5 - 1.0 - 0.5 - 3.0 
การงานอาชีพ 3.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 3.0 
ภาษาต่างประเทศ 6.0 8.5 2.0 3.0 2.0 2.5 2.0 3.0 14.5 

รวม 41.0 55.0 15.0 17.0 15.0 17.0 11.0 21.0 96.0 
 
หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน) 

-  กิจกรรมแนะแนว    20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
-  กิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน ์  10 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.0 40 
ว30101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 60 ว30102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร ์1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะพื้นฐาน 2 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน 1 1.0 40 ง31102 การงานอาชีพพื้นฐาน2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพพื้นฐาน1 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 40 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 40     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 8.0 320 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   

ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 2.0 80 ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 2.0 80 
ว31201  ฟิสิกส์ 1 1.5 60 ว31202  ฟิสิกส์ 2 2.0 80 
ว31221 เคมี 1 1.5 60 ว31222 เคมี 2 1.5 60 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.0 40 ว31242 ชีววิทยา 2 1.0 40 
พ31201 วอลเลย์บอล 1 0.5 20 ส31202 ศาสนาสากล 0.5 20 
อ31201 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 1 1.5 60 พ31202 วอลเลย์บอล 2 0.5 20 

    อ31204 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 3 1.5 60 
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว  20 1.  กิจกรรมแนะแนว  20 
2.  กิจกรรมนกัเรียน    2.  กิจกรรมนกัเรียน    
       2.1  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   10        2.1   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  10 
       2.2   ชุมนุม/ชมรม  20        2.2   ชุมนุม/ชมรม  20 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์  10 

3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์  10 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1    16.0 700               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     16.0 700 
รวมเวลาเรียนตลอดป ี 32.0 1,400 

 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 40 
ว30103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 60 ว30104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 60 
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร ์2 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะพื้นฐาน 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพพื้นฐาน 4 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 40 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ค32201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 2.0 80 ค32203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 2.0 80 
ว32203   ฟิสิกส์ 3 1.5 60 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 
ว32223 เคมี 3 1.5 60 ว32224 เคมี 4 1.5 60 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
พ32201 แบดมินตัน 1 0.5 20 พ32202 แบดมินตัน 2 0.5 20 
อ32201 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 5 1.5 60 อ32204 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 7 1.0 40 

        
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว  20 1.  กิจกรรมแนะแนว  20 
2.  กิจกรรมนกัเรียน    2.  กิจกรรมนกัเรียน    
       2.1  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   10        2.1   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  10 
       2.2   ชุมนุม/ชมรม  20        2.2   ชุมนุม/ชมรม  20 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์  10 

3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์  10 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1    16.0 700               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     16.0 700 
รวมเวลาเรียนตลอดป ี 32.0 1,400 

 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.0 40 
ส33102 ประวัติศาสตร ์4 0.5 20 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพพื้นฐาน 6 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 5 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 40 
ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน 5 0.5 20     
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 40     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 6.0 240 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 5.0 200 
 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 8 2.0 80 ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 10 2.0 80 
ว33205  ฟิสิกส์ 5 2.0 80 ว33206  ฟิสิกส์ 6 2.0 80 
ว33225 เคมี 5 2.0 80 ว33226 เคมี 6 2.0 80 
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 60 ว33246 ชีววิทยา 6 2.0 80 
ส33201 ศาสนาและจริยธรรม 0.5 20 ส33203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 
พ33201 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1 0.5 20 พ33202 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2 0.5 20 
อ33201 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 9 1.5 60 อ33204 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 11 1.5 60 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 10.0 400 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 11.0 440 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว  20 1.  กิจกรรมแนะแนว  20 
2.  กิจกรรมนกัเรียน    2.  กิจกรรมนกัเรียน    
       2.1  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   10        2.1   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  10 
       2.2   ชุมนุม/ชมรม  20        2.2   ชุมนุม/ชมรม  20 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์  10 

3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์  10 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1    16.0 700               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     16.0 700 
รวมเวลาเรียนตลอดป ี 32.0 1,400 

 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน ศิลป์ - ค านวณ 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
จ านวนน้ าหนกั มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมพื้นฐาน

และเพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
ภาษาไทย 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 
คณิตศาสตร์ 6.0 12.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 18.0 
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

6.0 10.5 3.0 3.0 3.0 4.0 - 3.5 16.5 

สังคมศึกษาฯ 8.0 6.0 2.5 1.5 3.0 2.0 2.5 2.5 14.0 
สุขศึกษาฯ 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
ศิลปะ 3.0 3.5 1.5 1.0 1.0 - 0.5 2.5 6.5 
การงานอาชีพ 3.0 1.5 1.0 - 1.0 - 1.0 1.5 4.5 
ภาษาต่างประเทศ 6.0 12.5 2.0 4.5 2.0 4.0 2.0 4.0 18.5 

รวม 41.0 55.0 15.0 17.0 15.0 17.0 11.0 21.0 96.0 
 
หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน) 

-  กิจกรรมแนะแนว    20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
-  กิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน ์  10 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน ศิลป์ - ค านวณ 

   
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 40 
ว30101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60 ว30102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะพ้ืนฐาน 2 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะพ้ืนฐาน 1 1.0 40 ง31102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน1 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 40 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 40     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 8.0 320 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ท31201 การพูด 1.0 40 ท31202 วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 40 
ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 2.0 80 ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 2.0 80 
ว31261 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.5 60 ว31262  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.5 60 
ส31201 กฎหมายเบื้องต้น 1.0 40 ส31202 ศาสนาสากล 0.5 20 
พ31201 วอลเลย์บอล 1 0.5 20 พ31202 วอลเลย์บอล 2 0.5 20 
อ31202 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 2 2.0 80 ศ31201 ศิลปะเพ่ิมเติม 1.0 40 

    อ31205 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 4 2.0 80 
    อ31206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 0.5 20 
        

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว  20 1.  กิจกรรมแนะแนว  20 
2.  กิจกรรมนักเรียน    2.  กิจกรรมนักเรียน    
       2.1  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   10        2.1   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  10 
       2.2   ชุมนุม/ชมรม  20        2.2   ชุมนุม/ชมรม  20 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที ่ 1    16.0 700               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     16.0 700 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 32.0 1,400 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน ศิลป์ - ค านวณ 

   
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 40 
ว30103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 60 ว30104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 60 
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร ์2 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะพื้นฐาน 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพพื้นฐาน 4 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 40 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ท32201 การเขียน 1 1.0 40 ท32202 การเขียน 2 1.0 40 
ค32201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 2.0 80 ค32203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 2.0 80 
ว32264 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2.0 80 ว32266 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2.0 80 
ส32201 ภูมิศาสตร ์ 1.0 40 ส32202 การเงิน การคลัง การธนาคาร 1.0 40 
พ32201 แบดมินตัน 1 0.5 20 พ32202 แบดมินตัน 2 0.5 20 
อ32202 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 6 2.0 80 อ32205 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 8 2.0 80 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว  20 1.  กิจกรรมแนะแนว  20 
2.  กิจกรรมนกัเรียน    2.  กิจกรรมนกัเรียน    
       2.1  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   10        2.1   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  10 
       2.2   ชุมนุม/ชมรม  20        2.2   ชุมนุม/ชมรม  20 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์  10 

3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์  10 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1    16.0 700               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     16.0 700 
รวมเวลาเรียนตลอดป ี 32.0 1,400 

 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน ศิลป์ - ค านวณ 

 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.0 40 
ส33102 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพพื้นฐาน 6 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 5 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 40 
ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน 5 0.5 20     
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 40     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 6 240 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 5 200 
 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ท33201 หลักภาษาไทย 1.0 40 ท33202 ประวัติวรรณคดี 1.0 40 
ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 8 2.0 80 ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 10 2.0 80 
ว33268 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.5 60 ว33270 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2.0 80 
ส33201 ศาสนาและจริยธรรม 0.5 20 ส33203 ประชากรกับส่ิงแวดล้อม 1.0 40 
ส33202 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0  40 พ33202 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2 0.5 20 
พ33201 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1 0.5 20 ศ33202 ศิลปะเพิ่มเติม 1.5 60 
ศ33201 ศิลปะเพิ่มเติม 1.0 40 ง33202 การงานอาชีพเพิ่มเติม 1.0 40 
ง33201 การงานอาชีพเพ่ิมเติม 0.5 20 อ33205 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 12 2.0 80 
อ33202 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 10 2.0 80     

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 10 400 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 11 440 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว  20 1.  กิจกรรมแนะแนว  20 
2.  กิจกรรมนักเรียน    2.  กิจกรรมนักเรียน    
       2.1  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   10        2.1   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  10 
       2.2   ชุมนุม/ชมรม  20        2.2   ชุมนุม/ชมรม  20 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1    16.0 700               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     16.0 700 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 32.0 1,400 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
จ านวนน้ าหนกั มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมพื้นฐาน

และเพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
ภาษาไทย 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 
คณิตศาสตร์ 6.0 9.5 2.0 3.5 2.0 3.0 2.0 3.0 15.5 
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

6.0 5.0 3.0 1.0 3.0 2.0 - 2.0 11.0 

สังคมศึกษาฯ 8.0 5.5 2.5 1.5 3.0 2.0 2.5 2.0 13.5 
สุขศึกษาฯ 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
ศิลปะ 3.0 3.5 1.5 1.0 1.0 - 0.5 2.5 6.5 
การงานอาชีพ 3.0 1.0 1.0 - 1.0 - 1.0 1.0 4.0 
ภาษาต่างประเทศ 6.0 21.5 2.0 7.0 2.0 7.0 2.0 7.5 27.5 

รวม 41.0 55.0 15.0 17.0 15.0 17.0 11.0 21.0 96.0 
 
หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน) 

-  กิจกรรมแนะแนว    20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
-  กิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน ์  10 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา 

 
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 40 
ว30101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.5 60 ว30102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.5 60 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะพ้ืนฐาน 2 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะพ้ืนฐาน 1 1.0 40 ง31102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน1 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 40 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 40     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 8.0 320 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ท31201 การพูด 1.0 40 ท31202 วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 40 
ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 2.0 80 ค31203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 1.5 60 
ส31201 กฎหมายเบื้องต้น 1.0 40 ว31263  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 40 
พ31201 วอลเลย์บอล 1 0.5 20 ส31202 ศาสนาสากล 0.5 20 
อ31202 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 2 2.0 80 พ31202 วอลเลย์บอล 2 0.5 20 
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 40 ศ31201 ศิลปะเพ่ิมเติม 1.0 40 
จ31201 ภาษาจีน 1 0.5 20 อ31205 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 4 2.0 80 

    อ31207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 40 
    จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 20 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว  20 1.  กิจกรรมแนะแนว  20 
2.  กิจกรรมนักเรียน    2.  กิจกรรมนักเรียน    
       2.1  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   10        2.1   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  10 
       2.2   ชุมนุม/ชมรม  20        2.2   ชุมนุม/ชมรม  20 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที ่ 1    16.0 700               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     16.0 700 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 32.0 1,400 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา 

  
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน่
วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 40 
ว30103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 60 ว30104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 60 
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร ์2 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะพื้นฐาน 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพพื้นฐาน 4 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 40 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ท32201 การเขียน 1 1.0 40 ท32202 การเขียน 2 1.0 40 
ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 1.5 60 ค32204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 7 1.5 60 
ว32265 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ว32267 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 40 
ส32201 ภูมิศาสตร ์ 1.0 40 ส32202 การเงิน การคลัง การธนาคาร 1.0 40 
พ32201 แบดมินตัน 1 0.5 20 พ32202 แบดมินตัน 2 0.5 20 
อ32202 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 6 2.0 80 อ32205 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 8 2.0 80 
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 40 อ32206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 40 
จ32201 ภาษาจีน 3 0.5 20 จ32202 ภาษาจีน 4 0.5 20 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว  20 1.  กิจกรรมแนะแนว  20 
2.  กิจกรรมนกัเรียน    2.  กิจกรรมนกัเรียน    
       2.1  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   10        2.1   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  10 
       2.2  ชุมนุม/ชมรม  20        2.2   ชุมนุม/ชมรม  20 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1    16.0 700               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     16.0 700 

รวมเวลาเรียนตลอดป ี 32.0 1,400 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา 

 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6 1.0 40 
ส33102 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 6 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.0 40 
ง33101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 5 0.5 20     
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.0 40     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 6.0 240 รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 5.0 200 
 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ท33201 หลักภาษาไทย 1.0 40 ท33202 ประวัติวรรณคดี 1.0 40 
ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 9 1.0 40 ค33203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 10 2.0 80 
ว33269 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ว33271 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 40 
ส33202 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40 ส33203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 
พ33201 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1 0.5 20 พ33202 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2 0.5 20 
ศ33201 ศิลปะเพ่ิมเติม 1.0 40 ศ33202 ศิลปะเพ่ิมเติม 1.5 60 
ง33201 การงานอาชีพเพ่ิมเติม 0.5 20 ง33203 การงานอาชีพเพ่ิมเติม 0.5 20 
อ33202 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 10 2.0 80 อ33205 ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 12 2.0 80 
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 40 อ33206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 40 
จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 40 จ33202 ภาษาจีน 6 0.5 20 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 10.0 400 รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 11.0 440 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 
1.  กิจกรรมแนะแนว  20 1.  กิจกรรมแนะแนว  20 
2.  กิจกรรมนักเรียน    2.  กิจกรรมนักเรียน    
       2.1  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   10        2.1   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  10 
       2.2   ชุมนุม/ชมรม  20        2.2   ชุมนุม/ชมรม  20 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  1    16.0 700               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  2     16.0 700 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 32.0 1,400 
 
 



เอกสารประกอบ
 

(มาตรฐานที่ 4 มาตรการสงเสริม)



มาตรฐานที่ 4  มาตรการส่งเสริม (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

กระบวนการพฒันาโรงเรียนลาซาล ระดับก่อนประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก 
โดยการน าคุณธรรม 12 ประการของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล มาใช้ในการอบรมส่ังสอนเด็ก ๆ ตามแบบอย่างท่าน
นักบุญ จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจศรัทธาส าหรับครูและนักเรียนคาทอลิก เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชีวิต และ
สามารถถ่ายทอดแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ จัดท าทะเบียนนักเรียนคาทอลิกในระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อเป็นการรวบรวม
จ านวน และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีฉันท์พี่น้องกนั 

จากการด าเนินงานครูคาทอลิกมีความตระหนักถึงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค าสอนของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงจิตตารมณ์และหลักคุณธรรม 12 ประการของท่านนักบุญ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส านึกทางสังคม  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และ
ได้รับการส่งเสริมกิจศรัทธาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อฝึกฝนตนเองในการเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 

ผลจากการจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก พบว่า อยู่ในระดับดีเลิศ มีค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ 
เท่ากับ 89.45 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

จ านวน
นักเรียน/

ครู 
ทังหมด 
(คน) 

จ านวน
นักเรียน/ครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 ครูและนักเรียนคาทอลิก ได้รับ
การส่งเสริมกิจศรัทธาอย่าง
สม่ าเสมอ 

√  89 33 30 89.70 ดีเลิศ 

2 ครูสอนค าสอน มีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับการท าสื่อการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

√  89 33 29 89.21 ดีเลิศ 

3 สถานศึกษาให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนกระแสเรียกการเป็น
นักบวช 

√  89 33 30 89.70 ดีเลิศ 

4 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส านึกทาง
สังคม 

√  89 33 29 89.21 ดีเลิศ 

5 ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองในการ
เป็นศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ √  89 33 30 89.45 ดีเลิศ 

6 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ี
ตนนับถือและสร้างความเป็น
หน่ึงเดียวร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง 

√  89 33 30 89.45 ดีเลิศ 

7 ครูได้ตระหนักถึงการอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักค าสอนของท่านนักบุญยวง 
เดอ ลาซาล 

√  89 33 29 89.70 ดีเลิศ 

8 นักเรียนร้อยละ 89 เข้าใจจิตตา
รมณ์ของท่านนักบุญยวง 
เดอลาซาล 

√  89 33 29 89.21 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน 89.45 ดีเลิศ 



มาตรฐานที่ 4  มาตรการส่งเสริม (เพิ่มเติมของสถานศึกษา)  
การเป็นครูที่ดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล   
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 การเป็นครูท่ีดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญ
ยอหน์ บัปติสท์ เดอ ลาซาล 

  90.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 93.24 ยอดเยี่ยม 
2 โรงเรียนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม สู่ความ

เป็นเลิศ 
  90.00 ยอดเยี่ยม 

 2.1 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   90.00 ยอดเยี่ยม 
 2.2 โครงการ การน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  90.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 90.70 ยอดเยี่ยม 
3 ความสัมพันธ์กับชุมชน   90.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 90.70 ยอดเยี่ยม 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4   

1. การเป็นครูที่ดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น บปัติสท์ เดอ ลาซาล 
กระบวนการพัฒนาสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกองค์กรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง     

ในการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าองค์แห่งความรัก ตามท่ีมีระบุไว้ในแผนงานอภิบาล ค.ศ. 2010 ว่า “ให้ทุกคนและ
ทุกฝ่ายได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้โรงเรียนเป็นสนามแพร่ธรรมและเป็นสังคมใหม่ท่ีมีพื้นฐานของความรัก”            
ซึ่งโรงเรียนลาซาล เป็นโรงเรียนคาทอลิกท่ีน านโยบายเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการจัดการบริหารงานองค์กร  ซึ่งสนับสนุน
ให้บุคลากรของโรงเรียนได้เรียนรู้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต โดยได้น าจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ ยอห์น บัปติสท์ เดอ   
ลาซาล ผู้ก่อต้ังคณะภราดาลาซาล และเป็นองค์อุปถัมภ์ของครูท้ังหลาย มาเผยแผ่ให้ทุกคนได้รู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติ    
อีกท้ังยังส่งเสริมให้น าคุณธรรม 12 ประการของท่านนักบุญยอห์น บัปติสท์ เดอ ลาซาล มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
อบรมส่ังสอนเด็ก ๆ ตามแบบอย่างของท่านนักบุญ ท้ังนี้โรงเรียนลาซาลยังจัดให้มีการอบรมคุณธรรมส าหรับครูอย่าง
สม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจศรัทธาส าหรับครูและนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตและ
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นในสังคมได้ โดยจัดท าโครงการ และกิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก 
- กิจกรรมส่งเสริมความเช่ือ  ความศรัทธา ความรู้ และการเตรียมตัวเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 

2. โครงการพัฒนาครูสอนค าสอนโดยใช้ส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
- งานสอนค าสอน 

3. โครงการส่งเสริมกระแสเรียก 
4. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก 

- กิจกรรมบรรยากาศแห่งความรักและรับใช้ 
- กิจกรรมศาสนาตามเทศกาล 

 
 



5. โครงการศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 
- กิจกรรมกองหน้าร่าเริง 
- กิจกรรมยุวธรรมทูต 
- กิจกรรม Y.C.S. 
- กิจกรรมเยาวชนลาซาล 
- กิจกรรมนักร้องประสานเสียง 

6. โครงการศาสนสัมพันธ์ ร่วมกัน ฉันท์พี่น้อง 
- กิจกรรมพุทธศาสนา 
- กิจกรรมศาสนาอิสลาม 
- กิจกรรมคริสตจักรสัมพันธ์ 

7. โครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูท่ีดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น บัปติสท์  เดอ ลาซาล 
- กิจกรรมนิเทศครูใหม่ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น บัปติสท์  เดอ ลาซาล 
- กิจกรรมอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและนักเรียน 

8. โครงการส่งเสริมและสืบสานงานจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น บัปติสท์  เดอ  ลาซาล   
- งานทุนการศึกษา 
- งานช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
- งานช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคล 

ผลการด าเนินงาน 
- ครูและนักเรียนคาทอลิกร้อยละ 93.33 ได้รับการส่งเสริมกิจศรัทธาอย่างสม่ าเสมอ 
- ครูสอนค าสอนร้อยละ 93.33  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าส่ือการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกการเป็นนักบวชร้อยละ 93.33 
- สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส านึกทางสังคมร้อยละ 94.44 
- ผู้เรียนร้อยละ 92.16 ได้ฝึกฝนตนเองในการเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์  
- สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนร้อยละ 93.33 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือและสร้าง 
  ความเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันฉันท์พีน่้อง 
- ครูร้อยละ 94.44 ได้ตระหนักถึงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักค าสอนของ  
  ท่านนักบุญยอห์น บัปติสท์ เดอ ลาซาล 
- นักเรียนร้อยละ 92.59 เข้าใจจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น บัปติสท์ เดอ ลาซาลและแสดงออก 
  ถึงการมีจิตสาธารณะ 
จากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม มีผลการประเมินร้อยละ 93.24 
   

2. โรงเรียนด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ  (BEST-PRACTICE) 
2.1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  “ท าดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 

กระบวนการพฒันาโรงเรียนลาซาล โดยฝ่ายกิจการนักเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน กล่าวคือ การมีสุภาวะ
ทางร่างกาย และลักษณะจิตทางสังคม รวมทั้งการเป็นผู้ห่างไกลจากส่ิงเสพติดทุกชนิด โดยได้เชิญวิทยากรภายนอก
เข้ามาอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้กับนักเรียนในทุกปีการศึกษา ใช้มาตรการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเส่ียงออกจาก
กลุ่มปกติ  โดยการแยกพฤติกรรมและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนและท้ังยังเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติด
อย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมต่อไป  ส่งเสริมการจัดฝึกกีฬาขั้นพื้นฐานโดยผู้ฝึกสอนท่ีมีความช านาญด้านกีฬาแต่ละ
ประเภทตามความพร้อมและความเหมาะสม จัดกิจกรรมกีฬาให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทักษะ
ทางด้านกีฬา สร้างจิตส านึกให้นักเรียนรักการกีฬา การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนความเข้มแข็งในการ



ด าเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกนัยา
เสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต  การสร้างภูมิคุ้มกัน และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติดทุกชนิด โดยการเรียนรู้ผ่านโครงการ / กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย กิจกรรม 
 - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด  
 - กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
2. โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย กิจกรรม  
 - กิจกรรมกีฬาสี  
3. โครงการพัฒนาดูแลระบบช่วยเหลือ ประกอบด้วย กิจกรรม 

- กิจกรรมนักเรียนแกนน าเฝ้าระวัง 
4. โครงการเยาวชนจิตอาสา ประกอบด้วย กิจกรรม 
 - กิจกรรมเยาวชนคุณธรรม 
ผลของการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 

2.1.1 โครงการการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน  
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91.15  

 - กิจกรรมปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 89.50 
ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.50   
นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และค่านิยมท่ีดีงาม ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม มี

ระเบียบวินัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ กล้าคิดกล้า
แสดงออกในท่ีถูกต้องเหมาะสม สามารถน าแนวทางของวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียนไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

2.1.2 โครงการป้องกันยาเสพติด  
         - กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90.50 
            - กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเส่ียง  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91.00   

ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 90.75   
นักเรียนมีทักษะชีวิต มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติดทุกชนิด โดยด าเนินการผ่าน

กลไกบุคลากรป้องกัน เช่น ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ครูต ารวจ D.A.R.E. ครูพระสอนศีลธรรม  วิทยากรป้องกันต่าง ๆ 
ในการสอนสอด แทรกความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดท่ีหลากหลายตามบริบท มีรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมเป็นจิต
อาสา รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.1.3 โครงการกีฬาและนันทนาการ  
        - กิจกรรมกีฬาสี  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.50  
           ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 92.50    

นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถนะร่างกายตามเกณฑ์ มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และ            
มีความสามารถด้านกีฬา  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รวมท้ังมีศักยภาพทางด้านนันทนาการ ส่งผลให้
นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด 

2.1.4 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรม 
 - นักเรียนแกนน าเฝ้าระวัง  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 87.50 
           ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 87.50   

นักเรียนได้รู้จักตนเอง พึ่งพาตนเองได้ เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  และปลอดภัยจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษ  

2.1.5. โครงการเยาวชนจิตอาสา ประกอบด้วย กิจกรรม 
 - เยาวชนคุณธรรม  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 89.50  

ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 89.50   



 
นักเรียนได้ใช้พลังความคิดความสามารถในการช่วยเหลือสังคมควบคู่กับการเรียน มีส่วนร่วม  มีจิตส านึกท่ี

ดีในการช่วยเหลือสังคม มีพฤติกรรมจิตสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมาปรับในชีวิตประจ าวัน
และสามารถเผยแพร่บอกกล่าวกับคนอื่นได้อย่างถูกต้อง 

ผลของการประเมินโครงการและกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.15 
 

2.2. โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 กระบวนการพัฒนาฝ่ายวิชาการได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ได้จัดให้
นักเรียนได้เรียนรู้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติคือ
อะไร ได้มีการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 10 ฐาน คือฐานออมทรัพย์ ฐานรักการ
อ่าน ฐานนาฏศิลป์-ดนตรี ฐานการนวดแผนไทย ฐานจิตอาสา ฐานคุณธรรม ฐานขยะรีไซเคิล ฐานงานประดิษฐ์ 
ฐานงานศิลปกรรม และฐานกีฬาพื้นบ้าน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าได้เรียนรู้อะไร เรียนไปท าไม และเรียนแล้ว
ได้อะไร สอนให้นักเรียนได้รับรู้ว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่อยู่ท่ีการประหยัดอด
ออมเท่านั้น แต่สามารถใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตของตนเองให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล ท าให้เกิด
ภูมิคุ้มกันในตนเอง ควบคู่ไปกับความรู้และคุณธรรม ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติใช้เป็นหลักคิดในการเรียน 
รวมท้ังขยายความรู้ไปสู่ครอบครัวและชุมชน และใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงจะท าให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข โดยจัดโครงการและกิจกรรม 

- กิจกรรมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ 

- กิจกรรมการจัดฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมวิถีไทย 

ผลของการด าเนินงาน การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
-  ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูผู้สอนได้ท าแผนการเรียนแทรกความรู้เกี่ยวกับ

การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาวิชา โดยมี   
หลักคิด มีเหตุผล และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ต่าง ๆ นอกจากนั้นในการจัดฐานเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้
ร่วมกันท างาน ช่วยคิด ช่วยท า ช่วยแก้ปัญหาอย่างมีเหตุและผล โดยอาศัยหลักคิดท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 9 ได้ทรงสอนไว้ในการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง ในรูปแบบของวิถีไทยและพระบรมราโชวาท นักเรียนได้เรียนรู้
น าไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนตามโครงการและกิจกรรมท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ ดังนี้คือ 

- โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ผลของการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
91.26 
 - กิจกรรมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ ผลการประเมินคิด
เป็นร้อยละ 91.56 
 - กิจกรรมการจัดฐานเศรษฐกิจพอเพียง ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 92.80 
 - กิจกรรมวิถีไทย ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 89.42 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านของการรณรงค์เพื่อต่อต้าน
ยาเสพติดและการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90.70 อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 



3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
กระบวนการพฒันาฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ

เข้าใจอันดีระหว่าง บ้าน โรงเรียน และชุมชนจึงได้จัดโครงการ งาน กิจกรรม ท่ีเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
และศิษย์เก่าได้มีส่วนพัฒนาการศึกษาโดยจัดท าโครงการและกิจกรรมดังนี้คือ       

3.1 โครงการแลกเปล่ียนความรู้สู่ชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรและ
น าไปขยายผลหรือแลกเปล่ียนความรู้กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก มีกิจกรรมดังนี้ 

  - กิจกรรมภูมิปัญญาให้ความรู้น าภูมิปัญญาความรู้และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
และชุมชน หรือน าความรู้สู่ชุมชน ซึ่งแต่ละช่วงช้ันได้เชิญภูมิปัญญามาให้ความรู้ ได้แก่ การท าขนมโบราณ         
(ขนมลืมกลืน) อาหารไทยเพื่อสุขภาพ การท าส่ือเราขาคณิตสามมิติ  วิทยาศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน  

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้มาเป็นผู้อบรมสัมมนา ได้แก่ อบรม 
Visual School, การขยายผลเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   

  3.2 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน งดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 
 3.3 โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม มีความเข้าใจอันดีและ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมท่ีสานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ รู้จักแบ่งปันและเสียสละมีกิจกรรมดังนี้                                                                                                                                           
  - กิจกรรมสืบสานประเพณีนิยม                                                                                                             
  - กิจกรรมรณรงค์ในวันส าคัญต่าง ๆ                                                                                                        
    - กิจกรรมแบ่งปันน้ าใจสู่ชุมชน/สังคม                                                                                                    
  - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้สู่ชนชน                                                                                                 
    - ส ารวจความพึงพอใจในการบริหารของสถานศึกษา                                                                            
    - งานบริการสถานท่ีเพื่อชุมชน และสังคม                                                                                                     
    - งานประชุมผู้ปกครอง 
ผลการด าเนินงานของฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ท าให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมได้ร่วมมือในด้านการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาให้ความรู้และการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จริงในการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้นั้นไป
พัฒนาการเรียนของตนเอง ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น การเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกท าให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในด้านการเรียนการสอน สามารถน าความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้โรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมต่างมีความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีการร่วมมือเป็นอย่างดีในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจและเต็มใจมีแนวคิดและทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันท้ังในด้านการบริหารการจัดการศึกษา หรือการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ การแบ่งปันน้ าใจเพื่อช่วยเหลือสังคม หรือบุคคลท่ีด้อยโอกาสก็เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีแสดงถึงน้ าใจอันดีงาม
ท่ีเปี่ยมไปด้วยการเสียสละและมีเมตตาต่อกัน ให้โอกาสและพร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มท่ีแสดงถึงน้ าใจท่ีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของโรงเรียน ผู้ปกครอง ท่ีมีต่อชุมชนและสังคม ผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมากซึ่งเป็น
การแสดงว่าโรงเรียน บ้าน ชุมชน สังคมต่างมีความเข้าใจในสถานภาพและพร้อมจะร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นและมั่นคง 
จากการท าโครงการและกิจกรรมมีผลการประเมินดังนี้คือ 

- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่สังคม ผลการประเมินร้อยละ 93.55 
- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชน  ผลการประเมินร้อยละ 93.37 
สรุปผลการประเมินการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน คิดเป็นร้อยละ 93.36 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 




