
๒.๒ ผลการประเมินระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด้านที่ ๑   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

น้้ำหนัก
คะแนน 

 

คะแนน
ที่ได้ 

 

ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ  
                 และออกก้ำลังกำยสม่้ำเสมอ 

๐.๕ ๐.๔๒ 
        

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีน้้ำหนัก ส่วนสูง และมี 
                 สมรรถภำพทำงกำย   
                 ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

๐.๕ ๐.๔๒ 

      
  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้ 
                 โทษและหลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยง 
                 ต่อควำมรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
                 และปัญหำทำงเพศ 

๑ ๐.๘๙ 

      
  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำม 
                 มั่นใจ และกล้ำแสดงออก 

๑ ๐.๘๔ 
        

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ 
                 ผู้อื่น 

๑ ๐.๘๔ 
         

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วม 
                 กิจกรรมด้ำน ศิลปะ ดนตรี  
                 นำฏศิลป์ กีฬำ และนันทนำกำร 
                  ตำมจินตนำกำร 

๑ ๐.๘๔ 

      
  
 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๕ ๔.๒๕          
 

         ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
       โครงกำรใจสบำย-กำยแข็งแรง 
 - งำนเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับสุขภำพ 
 - กิจกรรมส่งเสริมกำรออกก้ำลังกำย 
 - กิจกรรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
 - งำนส่งเสริมควำมสำมำรถผู้เรียนด้ำนสุนทรียภำพ 
 - กิจกรรมบัญญัตินี้ดีมีประโยชน์  
 - กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องสิ่งเสพติด/สิ่งมอมเมำ และเพศศำสตร์ศึกษำ 
 - งำนชั่งน้้ำหนัก-วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภำพ 
 - กิจกรรมกล้ำคิด กล้ำท้ำ กล้ำแสดงออก 
 - กิจกรรมรู้เขำ รู้เรำ 
 - งำนติดตำมภำวกำรณ์เจริญเติบโตของนักเรียนที่ไม่ได้ตำมเกณฑ์   
 - งำนอนำมัยโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
              ฝ่ำยบริกำร-กำรแนะแนว ได้ด้ำเนินกำรวำงแผนงำนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีสุขภำวะที่ดีและ                             

มีสุนทรียภำพ โดยได้จัดท้ำโครงกำรใจสบำย-กำยแข็งแรงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้  
            ๑.  มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ และออกก้ำลังกำยอย่ำงสม่้ำ เสมอ  โดยจัดท้ำป้ำยนิ เทศ                                                
เกี่ยวกับเรื่องสุขภำพ เช่น โรคภัยต่ำง ๆ  กำรดูแลสุขภำพ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ล้ำงมือให้สะอำดอยู่เสมอ  
รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ ซึ่งนักเรียนสำมำรถน้ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับสุขภำพมำ
ปฏิบัติในกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยของตนเองได้ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง นักเรียนแต่งกำย
สะอำดเรียบร้อย รู้จักดูแลรักษำเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอำดอยู่เสมอ  นักเรียนสำมำรถดูแลรักษำสุขภำพของ
ตนเอง ให้ปลอดภัยจำกโรคระบำดหรือโรคติดต่อต่ำง ๆ ได้ โดยเฉพำะโรคไข้หวัดใหญ่ สำยพันธุ์ใหม่ โรค
ไข้เลือดออก และโรคมือ เท้ำ ปำกเปื่อย  นอกจำกนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
และประถมศึกษำปีที่ ๖ ทุกคนได้รับวัคซีนข้ันพื้นฐำนจำกศูนย์สำธำรณสุข  รวมทั้งยังส่งเสริมนักเรียนทุกคนได้รับ
วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบำดต่ำง ๆ ตำมฤดูกำลจำกโรงพยำบำลศิครินทร์ที่เข้ำมำให้บริกำรแก่นักเรียนในโรงเรียน  
มีแพทย์จำกโรงพยำบำลสันติรำษฎร์เข้ำมำดูแลเรื่องช่องปำก เคลือบฟลูออไรด์ เพ่ือป้องกันโรคฟันผุให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษำ ภำคเรียนละ ๒ ครั้ง  และในวันที่ ๓-๔ มิถุนำยน ๒๕๕๖ ทันตแพทย์จำกศูนย์ทันต
แพทย์แห่งประเทศไทยได้เข้ำมำตรวจโรคฟันผุให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๒ ทุกคน (ตำม
โครงกำรเด็กไทยฟันดี) นักเรียนส่วนมำกมีสุขภำพฟันดี ส้ำหรับรำยที่มีฟันผุคุณหมอส่งต่อให้ไปอุดฟันตำมคลินิก
ทันตกรรมที่ คุณหมอก้ำหนดให้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภำพฟันแข็งแรง นักเรียน
ได้รับกำรส่งเสริมให้ออกก้ำลังกำยอย่ำงสม่้ำเสมอทั้งในเวลำเรียนและนอกเวลำเรียน มีสถำนที่ส้ำหรับให้นักเรียน
ได้ออกก้ำลังกำยอย่ำงหลำกหลำย เช่น สนำมฟุตบอล สนำมบำสเก็ตบอล สระว่ำยน้้ำ โต๊ะปิงปอง ฯลฯ  มีกำรจัด
กิจกรรมกีฬำสี รวมถึงกำรส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพ่ือ
สร้ำงทักษะด้ำนกีฬำ และส่งเสริมควำมสำมำรถของนักเรียน เช่น กำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล ฟุตซอล ว่ำยน้้ำ                 
เทควันโด ฯลฯ ซึ่งนักเรียนสำมำรถคว้ำรำงวัลต่ำง ๆ มำได้มำกมำย ในชั่วโมงสุขศึกษำครูจะให้ควำมรู้เรื่อง               
กำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประกำร  ชี้แนะนักเรียนได้เห็นถึงคุณประโยชน์และมีกำรจัดบอร์ดเพ่ือให้
ควำมรู้และกระตุ้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประกำรด้วย  
            ๒. มีน้้ำหนัก ส่วนสงู และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน โดยจัดให้มีกำรชั่งน้้ำหนัก-วัด
ส่วนสูงนักเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตำมภำวกำรณ์เจริญเติบโตของนักเรียนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ในรำยที่มภีำวกำรณ์เจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ก็มกีำรติดตำมเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือแก่นักเรียน โดยให้
ควำมรู้ในเรื่องโภชนำกำร  กำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก้ำลังกำยมำกข้ึน และมีน้้ำหนักลดลง  
ผลปรำกฏว่ำนักเรียนอ้วนในระดับมัธยมศึกษำเริ่มมีน้้ำหนักลดลง  แต่ส้ำหรับนักเรียนประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ 
นักเรียนที่อ้วนมีน้้ำหนักลดลงน้อยมำกเพรำะดื่มนมโรงเรียน จึงได้ประสำนกับผู้ปกครองได้ช่วยดูแลให้นักเรียน
รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ ไม่ด่ืมน้้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ อำหำรฟำสฟู้ด อำหำรที่มีไขมันมำก และ 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก้ำลังกำยอย่ำงสม่้ำเสมอเมื่ออยู่บ้ำนด้วย  งำนทดสอบสมรรถภำพทำงกำยของนักเรียน 
คุณครูพลศึกษำจะท้ำกำรทดสอบสมรรถภำพนักเรียนทุกคนโดยทดสอบ ๕ ข้อ ส้ำหรับนักเรียนที่มีอำยุต่้ำกว่ำ ๙ 
ขวบ  และ ๘ ข้อ ส้ำหรับนักเรียนที่มีอำยุ ๑๐ ขวบขึ้นไป   ส้ำหรับนักเรียนที่ทดสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ในบำงข้อ หรือ
มีเกณฑ์ต่้ำเกินไป คุณครูจะน้ำนักเรียนมำฝึกเพ่ือให้มีกล้ำมเนื้อท่ีแข็งแรงและท้ำกำรทดสอบใหม่อีกครั้ง  

   ๓. ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรคภัย  
 อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ โดยจัดให้มี 

  -   กิจกรรมปฐมพยำบำลเบื้องต้น จัดให้มีกำรสอนในวิชำลูกเสือ เป็นฐำนของเรื่องกำรปฐมพยำบำลเมื่อ
เพ่ือนได้รับบำดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ เพ่ือให้นักเรียนฝึกกำรช่วยเหลือเพ่ือนโดยท้ำกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น                      
ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะและควำมช้ำนำญ  ส้ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจะ 
สอนในวิชำสุขศึกษำ เพ่ือเป็นกำรรื้อฟ้ืนทักษะกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริง       



  -   งำนอนำมัยโรงเรียน มีคุณครูพยำบำลประจ้ำห้องพยำบำลเพ่ือให้กำรรักษำเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเกิด
อุบัติเหตุเล็กน้อย มียำสำมัญส้ำหรับนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้ ตัวร้อน ปวดศีรษะ มีเตียงส้ำหรับผู้ป่วยนอนพักผ่อน
ก่อนที่ผู้ปกครองจะมำรับกลับบ้ำน และมีกำรส่งต่อนักเรียนไปยังโรงพยำบำลศิครินทร์ในรำยที่ประสบกับ
อุบัติเหตุร้ำยแรง เช่น หัวแตก ขำหัก เป็นต้น 

  -   งำนด้ำนสุขำภิบำลอำหำรภำยในโรงเรียน เจ้ำหน้ำที่ร้ำนค้ำทุกคนโดยเฉพำะผู้ประกอบอำหำรจะได้รับ
กำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี โดยพยำบำลสำธำรณสุข ศูนย์ 8 ผลปรำกฏว่ำทุกคนมีสุขภำพดี ปลอดจำกโรคติดต่อ 
และในวันที่ ๑๐  มิถุนำยน ๒๕๕๖ เจ้ำหน้ำที่จำกส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อม เขตบำงนำ ได้เข้ำมำอบรมให้ควำมรู้เรื่อง              
กำรตรวจหำสำรปนเปื้อนในอำหำรแก่นักเรียนแกนน้ำ(ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย) จ้ำนวน ๑๐ คน เพ่ือท้ำ
หน้ำที่ตรวจหำสำรปนเปื้อนในอำหำรของร้ำนค้ำในโรงเรียนและแจ้งผลกำรตรวจกลับไปที่ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อม 
เขตบำงนำทุกเดือน  ผลปรำกฏว่ำทุกร้ำนค้ำอำหำรสะอำดปรำศจำกสำรปนเปื้อนและผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
นอกจำกนี้เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม เขตบำงนำได้เข้ำมำตรวจคุณภำพอำหำรและควำมสะอำดของร้ำนค้ำ ผลผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน 
        -  กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องสิ่งเสพติด/สิ่งมอมเมำ และเพศศำสตร์ศึกษำ ได้จัดบอร์ดให้ควำมรู้เกี่ยวกับโทษ
ของสิ่งเสพติด สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือต่อต้ำนสิ่งเสพติด เช่น กำรจัด
กิจกรรมประกวดวำดภำพ เขียนค้ำขวัญ เดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้ำนยำเสพติด  ส่งนักเรียน
จ้ำนวน ๑๐ คนเข้ำรับกำรอบรมเรื่องยำเสพติดที่ส้ำนักงำนเขตบำงนำ (วัดศรีเอ่ืยม)  มีกำรเชิญวิทยำกรจำก
ภำยนอกเข้ำมำให้ควำมรู้แก่นักเรียน เช่น เจ้ำหน้ำที่ต้ำรวจสน.บำงนำ พยำบำลอนำมัยโรงเรียน พระ เป็นต้น  
เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถปฏิบัติตนให้พ้นจำกสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมำและอบำยมุขต่ำงๆได้   มีทักษะในกำรปฏิเสธ 
รู้จักหลีกเลี่ยง และดูแลรักษำตนเองให้ปลอดภัยจำกอุบัติเหตุ อุบัติภัย ควำมรุนแรง โรคต่ำง ๆ กำรทะเลำะวิวำท 
และปัญหำทำงเพศ  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกับกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข 
ในโครงกำรทูบีนัมเบอร์วันเพ่ือเปิดศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น  เพ่ือให้นักเรียนได้มีสถำนที่ส้ำหรับท้ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
ในช่วงเวลำว่ำง และมีเพ่ือนให้ค้ำปรึกษำเวลำที่เกิดปัญหำ และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งมวล  นอกจำกนี้
โรงเรียนยังได้เข้ำร่วมโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  มีคณะกรรมกำรจำก ปปส.
ร่วมกับ สช.เข้ำมำตรวจเยี่ยมประเมินสภำพจริง และโรงเรียนได้ผ่ำนเกณฑ์ในระดับดี  
          ๔. เห็นคุณค่ำในตนเอง  มีควำมมั่นใจ  และกล้ำแสดงออกในทำงที่เหมำะสม  โดยส่งเสริมให้นักเรียน             
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนทั้งภำยในและภำยนอก เช่น กำรเป็นวิทยำกรประจ้ำฐำนเศรษฐกิจ
พอเพียง  กำรเป็นพิธีกรในงำนต่ำงๆ ของโรงเรียน กำรเป็นนักเรียนแกนน้ำให้ควำมรู้แก่ผู้เยี่ยมชมบูทต่ำงๆ ใน
งำนวันวิชำกำรของโรงเรียน  กำรประกวดเต้นในโครงกำรทูบีนัมเบอร์วัน  กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สำกล 
และเพลงพระรำชนิพนธ์  กำรฟ้อนร้ำ กำรประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ทั้งภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน 
เป็นต้น  จำกกำรที่นักเรียนได้ท้ำกิจกรรมต่ำง ๆ ส่งผลให้นักเรียนเกิดควำมเชื่อมั่นและเกิดควำมภำคภูมิใจใน
ตนเอง                                        
          ๕. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน  สำมำรถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่ำงเหมำะสม ค้ำนึงถึง
สิทธิหน้ำที่ของตนเองและผู้อ่ืน ได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ทักษะชีวิตให้เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข เช่น กิจกรรม
แห่เทียนพรรษำ กิจกรรมลอยกระทง กำรแสดงละคร กำรร้องเพลงในเทศกำลคริสมำสต์ และกำรเข้ำค่ำย
คุณธรรม 
          ๖. สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ นันทนำกำร ตำมจินตนำกำร 
โดยจัดให้มีงำนส่งเสริมควำมสำมำรถผู้เรียนด้ำนสุนทรียภำพ มีกำรส้ำรวจกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักเรียน และ
ส้ำรวจนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนต่ำง ๆ  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ทำงโรงเรียน               
จัดขึ้น เช่น กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสำกล กำรฟ้อนร้ำ  กำรเต้น กำรแสดงโขน กำรแสดงโปงลำง 
กำรแสดงดนตรีไทยและดนตรีสำกล กำรประกวดวำดภำพ งำนประดิษฐ์ กำรเล่นกีฬำต่ำง ๆ ฯลฯ ซึ่งนักเรียน
สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนได้ดีตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถของตน และสำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ใน



ชีวิตประจ้ำวันได้อย่ำงเหมำะสม  นอกจำกนี้ยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันต่ำง ๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถนักเรียนให้มีศักยภำพเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น และนักเรียนก็ได้รับรำงวัล
มำกมำย เช่น รำงวัลชนะเลิศในกีฬำว่ำยน้้ำ เทวันโด  ปิงปอง  กำรประกวดวำดภำพ เป็นต้น  
 
 
 

๒. ผลการพัฒนา 
 จำกกำรด้ำเนินงำนตำมโครงกำรใจสบำย-กำยแข็งแรง ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรง  แต่งกำย 
สำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยได้ ปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประกำรได้ดี
พอสมควร  สำมำรถดูแลตนเองไม่ให้เป็นโรคระบำดต่ำง ๆ  รักกำรออกก้ำลังกำย มีน้้ำ หนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน   ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบำยมุขต่ำง ๆ  รักนวลสงวนตัว  
สำมำรถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจำกเหตุควำมรุนแรงทั้งจำกอุบัติภัย และอุบัติเหตุ กำรทะเลำะวิวำท และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่อต้ำนอบำยมุขต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยนอกด้วยควำมเต็มใจ  รู้จักและเข้ำใจตนเอง มีควำม
พยำยำม จะพัฒนำและปรับปรุงตนเองอย่ำงสม่้ำเสมอ มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง กล้ำ
แสดงออก  อย่ำงถูกต้อง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพ่ือน และบุคคลทั่วไป สำมำรถสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ และนันทนำกำร   ส่งผลให้กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๑ อยู่ใน
ระดับด ี 
 
 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
       งำนติดตำมภำวะโภชนำกำรของนักเรียนระดับประถมศึกษำ นักเรียนที่มีน้้ำหนักเกินควรประสำนกับ
ผู้ปกครองเพ่ือขอควำมร่วมมือในเรื่องของกำรรับประทำนอำหำร และกำรออกก้ำลังกำยเมื่ออยู่บ้ำนเพ่ือให้
นักเรียนมีน้้ำหนักลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้   ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร 

๒ ๑.๗๕    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๑ ๐.๘๗    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ยอมรับควำมคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำง 

๑ ๐.๘๖    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 

๑ ๐.๘๗    
 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ๕ ๔.๓๕      
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยได้จัดโครงกำร กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 ๑. โครงการอบรมปลูกฝังการรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑)   
      ๑.๑  กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
      ๑.๒  กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
      ๑.๓  กิจกรรมแห่เทียนเข้ำพรรษำ 
      ๑.๔  กิจกรรมอบรมปลูกฝังกำรเป็นพลเมืองดีของชำติ 
 ๒. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑)   
     ๒.๑  กิจกรรมเก็บสิ่งของคืนเจ้ำของ 
     ๒.๒  กิจกรรมฟังธรรมรักษำสัตย์ 
     ๒.๓  กิจกรรมประเมินพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์ของผู้เรียน 
 ๓. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑)   
          ๓.๑  กิจกรรมกำรแต่งกำยถูกระเบียบ 
      ๓.๒  กิจกรรมอบรมปลูกฝังกำรมำโรงเรียนทันเวลำ 
      ๓.๓  กิจกรรมกำรอบรมปลูกฝังกำรเข้ำแถว กำรเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบ 
      ๓.๔  กิจกรรมกำรรักษำควำมสะอำด 
 ๔. โครงการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการใฝ่เรียนรู้ (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑)   
     ๔.๑  กิจกรรมกำรประเมินผลควำมตั้งใจ 
     ๔.๒ กิจกรรมกำรประเมินผลผู้เรียนแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 
 ๕. โครงการอบรมปลูกฝังการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑)   
      ๕.๑  กิจกรรมกำรอบรมปลูกฝังกำรออมทรัพย์ 
      ๕.๒  กิจกรรมกำรรณรงค์กำรประหยัดน้้ำ -ไฟฟ้ำ 
      ๕.๓  กิจกรรมกำรประเมินผู้เรียนด้ำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผล รอบคอบ 
 ๖. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ และรับผิดชอบ (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑)   
     ๖.๑  กิจกรรมกำรประเมินผลผู้เรียนมีควำมตั้งใจและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติต่อหน้ำที่กำรงำน 



     ๖.๒  กิจกรรมประเมินผลผู้เรียน มีควำมเพียรพยำยำมอดทน เพ่ือให้งำนส้ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 ๗. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียน มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑)   
     ๗.๑  กิจกรรมวันสงกรำนต์ 
     ๗.๒  กิจกรรมวันลอยกระทง 
     ๗.๓  กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ 
     ๗.๔  กิจกรรมวันไหว้ครู 
 ๘. โครงการอบรมปลูกฝังผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑)   
     ๘.๑  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 
     ๘.๒  กิจกรรมรักษำควำมสะอำด 
     ๘.๓  กิจกรรมอำสำจรำจร 
     ๘.๔  กิจกรรมเยี่ยมทหำรผ่ำนศึก 
     ๘.๕  กิจกรรมกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยบนท้องถนน 
     ๘.๖  กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนำรี –นักศึกษำวิชำทหำร บริกำร 
 ๙. โครงการค่ายคุณธรรม  (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒. ๒) 
 ๑๐. โครงการอบรมปลูกฝังความกตัญญู กตเวที (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒) 
      ๑๐.๑  กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
      ๑๐.๒  กิจกรรมวันพ่อแห่ชำติ 
      ๑๐.๓  กิจกรรมวันไหว้ครู 
      ๑๐.๔  กิจกรรมตักบำตรท้ำบุญวันเด็ก 
      ๑๐.๕  กิจกรรมวำงพวงมำลำ นักบุญยอห์น เดอ ลำซำล 
      ๑๐.๖  กิจกรรมกำรประเมินกำรเป็นลูกที่ดี 
      ๑๐.๗  กิจกรรมกำรประเมินกำรเป็นนักเรียนที่ดี 
 ๑๑. โครงการปลูกฝังผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร เมตตา กรุณา (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒) 
       ๑๑.๑  กิจกรรมเยี่ยมทหำรผ่ำนศึก 
       ๑๑.๒  กิจกรรมบริจำคช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
       ๑๑.๓  กิจกรรมพี่สอนน้อง 
 ๑๒. โครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓)   
      ๑๒.๑  กิจกรรมสียงตำมสำย 
      ๑๒.๒  กิจกรรมเลือกตั้งกรรมกำรห้องเรียน 
      ๑๒.๓  กิจกรรมกำรรณรงค์ในระบอบประชำธิปไตย 
      ๑๒.๔  กิจกรรมเลือกตั้งสภำนักเรียน 
 ๑๓. โครงการสืบสานประเพณีไทย (ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓)   
      ๑๓.๑  กิจกรรมวันสงกรำนต์ 
      ๑๓.๒  กิจกรรมวันลอยกระทง 
      ๑๓.๓  กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ 
     ๑๓.๔  กิจกรรมวันไหว้ครู 
 ๑๔. โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔)   
      ๑๔.๑  กิจกรรมกำรรณรงค์ดับเครื่องยนต์เมื่อจอด 
      ๑๔.๒  กิจกรรมรักษำควำมสะอำด 
      ๑๔.๓  กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดมลพิษ 
      ๑๔.๔  กิจกรรม Big Cleaning Day  
      ๑๔.๕  กิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 



       โรงเรียนลำซำล โดยฝ่ำยกิจกำรนักเรียนได้ด้ำเนินกำรอบรมปลูกฝังให้นักเรียนของโรงเรียนลำซำลทุกคนเป็น
ผู้ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักเกณฑ์ของกำรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ครบทั้ง ๘ ประกำร รวมถึงกำรปลูกฝัง
ด้ำนคุณธรรมของนักเรียน  ให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข  มีจิตใจที่ดีงำม แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวที ประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ บ้ำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสุภำพ   เคำรพในสิทธิของผู้อ่ืน 
ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข เคำรพและยอมรับในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
ประเพณี  ตระหนักรู้จักคุณค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงประหยัด  ค้ำนึงถึงผลเสีย ผลกระทบของกำร
ไม่รู้จักอนุรักษ์พัฒนำสิ่งแวดล้อม 
  
๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๒ 
  โรงเรียนลำซำล โดยฝ่ำยกิจกำรนักเรียนได้ด้ำเนินกำรอบรมปลูกฝังให้นักเรียนของโรงเรียนลำซำล  
ทุกคนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักเกณฑ์ของกำรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ครบทั้ง ๘ ประกำร รวมถึง
กำรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของนักเรียน  ให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม สำมำรถอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  มีจิตใจที่ดีงำม  แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวที ประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อ
แม่ บ้ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสุภำพ   เคำรพในสิทธิ
ของผู้อ่ืน ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข เคำรพและยอมรับในควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม ประเพณี  ตระหนักรู้จักคุณค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงประหยัด  ค้ำนึงถึงผลเสีย 
ผลกระทบของกำรไม่รู้จักอนุรักษ์พัฒนำสิ่งแวดล้อม 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จำกกำรด้ำเนินงำนตำมมำตรฐำนที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  พบว่ำ
นักเรียนให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตนตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร   แสดงออกถึงควำมเคำรพ 
เทิดทูนในสถำบันชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต  ใช้หลักธรรมทำงศำสนำเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยว ในกำรด้ำเนินชีวิต  นักเรียนแสดงออกถึงกำรเป็นผู้มีระเบียบวินัย  ทั้งในด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ
ของโรงเรียน  และปฏิบัติตำมกฎหมำยของสังคมได้เป็นอย่ำงดี   อีกทั้งนักเรียนยังได้แสดงออกถึงกำรใฝ่เรียนรู้  
ในด้ำนกำรเรียนด้วยควำมตั้งใจ  มีควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย  พร้อมทั้งแสดงออกถึงกำรด้ำเนิน
ชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง รู้จักกำรออมทรัพย์ รักกำรประหยัด รู้จักใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
และมีคุณค่ำ ร่วมกันอนุรักษ์เห็นคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมไทย   ตลอดจนรู้จักเสียสละ  ทั้งกำรบริจำคช่วยเหลือ
ผู้อื่น  แสดงออกถึงควำมเอ้ืออำทร เมตตำกรุณำ ยึดมั่นในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  
ภำคภูมิใจในขนบธรรมเนียม  ประเพณีวันสงกรำนต์ วันลอยกระทง กำรแห่เทียนจ้ำน้ำพรรษำ เนื่องในวัน
เข้ำพรรษำ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษำควำมสะอำด ตำมบริเวณพ้ืนที่ ทั้งในโรงเรียนและ
นอกห้องเรียน เสริมสร้ำงให้มีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนเป็นอย่ำงดี 

๓.  แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ควรเริ่มจำกกำรอบรมปลูกฝังมำจำกระบบครอบครัว แล้วส่งเสริม 
ให้ครูในโรงเรียนได้ติดตำม ในกำรปลูกฝังพัฒนำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดไป 
 ๒.  ควรส่งเสริมพัฒนำทักษะชีวิตของนักเรียน ในด้ำนกำรท้ำงำน กำรรู้จักวำงแผนในกำรแก้ไขปัญหำ 
กำรด้ำเนินชีวิตอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรพอเพียง  กำรอยู่ในสังคม  โดยยึดมั่นในหลักค้ำสอนทำงศำสนำเป็นแนว
ทำงกำรด้ำเนินชีวิต 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้   ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  มีนิสัยรักกำรอ่ำนและ  
                     แสวงหำควำมรูด้้วยตนเอง  
                     จำกห้องสมุด  
                     แหล่งเรยีนรู ้และสื่อต่ำงๆ   
                  รอบตัว 

๒ ๑.๖๓    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง  
                  ดู พูด เขียน และตั้งค้ำถำม  
                  เพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้ 
                 เพ่ิมเติม 

๑ ๐.๘๑    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
                     แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
                     เพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 

๑ ๐.๘๑    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ 
                 และน้ำเสนอผลงำน 

๑ ๐.๘๑    
 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ๕ ๔.๐๖      
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ฝ่ำยวิชำกำรได้ด้ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รัก
กำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และจัดโครงกำร/กิจกรรมดังนี้ 
 ๑. โครงกำรใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
  ๑.๑ งำนสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 
  ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด 
  ๑.๓ กิจกรรมแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก 
 ๒. โครงกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำและกำรตั้งค้ำถำม 
  ๒.๑ กิจกรรมสรุปกำรอ่ำนและตั้งค้ำถำมจำกหนังสือ บทควำมและสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ 
  ๒.๒ กิจกรรมสรุปควำมรู้จำกกำรสังเกตสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว 
  ๒.๓ กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่องรำวประสบกำรณ์สู่ผู้อ่ืน 
 ๓. โครงกำรส่งเสริมกำรท้ำงำนเป็นทีม 
  ๓.๑ งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำยในและภำยนอก 
  ๓.๒ กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 
  ๓.๓ กิจกรรมวิทยำศำสตร์สัญจร 
  ๓.๔ กิจกรรมร่วมพลังกำรเรียนรู้ควบคู่กิจกรรม 
 ๔. โครงกำรส่งเสริมกำรน้ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนรู้และน้ำเสนอผลงำน 
  ๔.๑ งำนส่งเสริมกำรสืบค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ต 
  ๔.๒ กิจกรรมกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำย 
 
 
 



๑. วิธีการพัฒนา 
สถำนศึกษำโดยฝ่ำยวิชำกำรได้ก้ำหนดนโยบำยวำงแผนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำ

ควำมรู้ด้วยตนเอง จำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆรอบตัว มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค้ำถำม เพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้รวมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
และสำมำรถใช้เทคโนโลยีกำรเรียนรู้และน้ำเสนอผลงำน อีกทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระร่วมกันจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำก แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน กำรจัดกิจกรรมกลุ่มที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้ำและน้ำเสนอข้อมูลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน้ำเสนอผลงำนได้ 

  
๒. ผลของการพัฒนา 
 กำรอ่ำนหนังสือ บทควำม หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆทุกที่เมื่อมีเวลำและโอกำส มีกำรยืมหนังสือเข้ำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งพิมพ์จำกห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่ำนเพ่ิมเติม มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่
ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเองตำมควำมสนใจ ซึ่งมีผลงำนจำกกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ จำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้หรือสื่อ
ต่ำงๆ โดยกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองในด้ำนกำรใช้บริกำรห้องสมุดมีกำร
ประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนมีกำรใช้ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ต่ำงๆ และจัดกำร
ศึกษำภำยนอกโรงเรียน โดยครูทุกท่ำนให้ควำมร่วมมือเพ่ือฝึกทักษะให้นักเรียนในด้ำนกำรอ่ำนจำกแบบเรียน 
สิ่งพิมพ์พร้อมสรุปใจควำมส้ำคัญและตั้งค้ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำนได้ มีกำรฝึกทักษะกำรสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว
และนักเรียนมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีกำรจัดกระบวนกำรกลุ่มตำมกิจกรรมแต่ละกลุ่มสำระ นอกจำกนี้
นักเรียนยังได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มและได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรท้ำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
ศักยภำพของผู้เรียน จำกกำรท้ำโครงงำน  ฐำนเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรที่สิ่งเสริมให้
ผู้เรียนมีควำมรู้ทำงทักษะวิทยำศำสตร์ที่หลำกหลำยและใช้เทคโนโลยีในกำรศึกษำค้นคว้ำจำกอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้นโดยสำมำรถน้ำเสนอผลงำนได้หลำกหลำย มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค ์
 
๓. แนวทางในการพัฒนา 

๑.นักเรียนบำงส่วนยังขำดทักษะในกำรค้นคว้ำโดยเฉพำะกำรสืบค้นทำงอินเตอร์เน็ต จึ งควรจัดให้
ควำมรู้ทำงกำรสืบค้นให้มำกขึ้น 

๒.นักเรียนน้ำเรื่องรำวต่ำงๆมำประมวลได้พอใช้ควรจัดกิจกรมส่งเสริมกำรเล่ำเรื่องเพ่ือถ่ำยทอด
เรื่องรำวต่ำงๆเพ่ิมข้ึน 

๓.ในกำรเข้ำกลุ่มแต่ละครั้งของทุกกิจกรรมจะต้องเตรียมอุปกรณ์มำให้พร้อมครูจึงต้องมีกำรนัดหมำย
ย้้ำเตือนบ่อยๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง 
                    มีสติสมเหตุผล   
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้   ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่ 
                 อ่ำน ฟัง และดู และ 
                สื่อสำรโดยกำรพูดหรือ 
                เขียนตำมควำมคิดของ 
                ตนเอง 

๒ ๑.๖๒    
 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ น้ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำ 
                  ด้วยภำษำหรือวิธีกำรของ 
                  ตนเอง 

๑ ๐.๘๑    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ก้ำหนดเป้ำหมำย  
                  คำดกำรณ ์ 
                 ตัดสินใจแก้ปัญหำโดย 
                 มีเหตุผลประกอบ 

๑ ๐.๘๑    
 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ มีควำมคิดริเริ่ม และ 
                  สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วย 
                  ควำมภำคภูมิใจ 

๑ ๐.๘๑    
 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ ๕ ๔.๐๖      
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๑. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถสรุปควำมคิดจำกกำรอ่ำน ฟังและดู 
  ๑.๑ กิจกรรมกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ 
  ๑.๒ กิจกรรมกำรเปรียบเทียบข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล 
  ๑.๓ กิจกรรมกำรน้ำควำมรู้เดิมมำสรุปเป็นควำมรู้ใหม่ 
 ๒. โครงกำรน้ำเสนอวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหำโดยกำรใช้ภำษำพูดและเขียน 
  ๒.๑ กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 
  ๒.๒ กิจกรรมกำรน้ำเสนอโดยใช้รูปแบบต่ำงๆ 
 ๓. โครงกำรกำรจัดท้ำโครงงำน 
  ๓.๑ งำนจัดท้ำ ๑ โครงกำร ๑ หอ้งเรียน 
  ๓.๒ กิจกรรมประกวดโครงงำน 
 ๔. โครงกำรส่งเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ผลงำน 
  ๔.๑ งำนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
  ๔.๒ กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงวิชำกำร 
  ๔.๓ กิจกรรมไอเดียบรรเจิด 
 
 
 
 
 



๑. วิธีการพัฒนา 
 สถำนศึกษำโดยฝ่ำยวิชำกำรได้ด้ำเนินกำรวำงแผนก้ำหนดขั้นตอนกำรด้ำเนินกำรสนับสนุนส่งเสริมกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง 
และดู โดยแยกแยะข้อเท็จจริงและสื่อสำรเสนอควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู โดยสำมำรถน้ำเสนอวิธีกำรคิด 
วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเองอย่ำงเป็นล้ำดับขั้นตอน ก้ำหนดเป้ำหมำยที่จะท้ำให้ส้ำเร็จรู้จัก
คำดกำรณ์ เพ่ือก้ำหนดทำงเลือกตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีควำม  คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ผลงำน/ชิ้นงำน แผนผังควำมคิด รำยงำน เรียงควำม และสื่อเทคโนโลยี
ประกอบกำรน้ำเสนอ เป็นต้น อีกท้ังมีกำรก้ำกับ ติดตำม ประเมินผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และ
เขียน เพื่อน้ำข้อมูลมำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ให้นักเรียนพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้เป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ีก้ำหนดไว้ 
 
๒.ผลของการพัฒนา  
 ผลกำรด้ำเนินกำรพบว่ำ ผู้บริหำรฝ่ำยวิชำกำร ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เห็นควำมส้ำคัญ ในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู 
พร้อมทั้งน้ำเสนอวิธีกำรคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง โดยกำรพูดหรือเขียนได้หลำยรูปแบบ
ตำมควำมคิดเห็นของตนเองได้อย่ำงสมเหตุผล เช่น กำรเขียนผังควำมคิด กำรเขียนรำยงำน กำรเขียนเรียงควำม 
เป็นต้น  อีกทั้งนักเรียนมีทักษะในกำรก้ำหนดเป้ำหมำยที่จะท้ำให้ส้ำเร็จ คำดคะเนเหตุกำรณ์ หรือคำดคะเน
ค้ำตอบ เพ่ือก้ำหนดทำงเลือกตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์พัฒนำผลงำนของ
ตนเอง และมีกำรน้ำเสนอเผยแพร่ผลงำนทั้งภำยในภำยนอกสถำนศึกษำด้วยควำมภูมิใจ ซึ่งมีผลท้ำให้นักเรียน
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียนสื่อควำมเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก้ำหนด 
 
๓.แนวทางในการพัฒนา 
 ๑. สถำนศึกษำควรมีแผนพัฒนำส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำร
อ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียนสื่อควำมอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๒. ส่งเสริมครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดอย่ำง
เป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหำด้วยเหตุผลและมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ผลงำน/ชิ้นงำน โดยผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้
อย่ำงหลำกหลำย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีทักษะที่จ้ำเป็นตำมหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
                  เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระ 
                  เป็นไปตำมเกณฑ์ 

๑ ๐.๘๑    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  ผลกำรประเมินสมรรถนะ 
                  ส้ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไป 
                  ตำมเกณฑ์ 

๑ ๐.๙๘    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓  ผลกำรประเมินกำร 
                  อ่ำน คิดวิเครำะห์และ 
                  เขียนเป็นไปตำมเกณฑ์ 

๒ ๑.๑๓    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔  ผลกำรทดสอบระดับชำติ 
                  เป็นไปตำมเกณฑ์ 

๑ ๐.๗๐    
  

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ๕ ๕ ๓.๖๒      
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 

๑. งำนจัดท้ำตำรำงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
๒. งำนสรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนชั้น   ป.๓ , ป.๖ , ม.๓ , ม.๖ 
๓. งำนสรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยจ้ำแนกตำมรำยวิชำ (GPAx) ของนักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๖, ม.๓, ม.๖ 
๔. งำนจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทำงด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ฯ คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
    กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
๕. งำนสรุปผลประเมินผลกำรเรียนรวบยอดระดับชำติ ( O – NET ) ระดับ   ป.๖  ม.๓  , ม.๖ และผลกำร  
    ทดสอบ LAS ของนักเรียนระดับชั้น ป.๒ , ป.๕ , ม.๒ 
๖. งำนจัดท้ำข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจ้ำแนกตำมรำยวิชำ  
    ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
๗. งำนจัดท้ำข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ   ( O – NET )ย้อนหลัง ๓ ปี  
    ของนักเรียนระดับชั้น  ป.๖  ม.๓ และม.๖ 

 
๑.วิธีการพัฒนา 
 ทำงสำยมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนลำซำล กรุงเทพฯ ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรด้ำเนินกำรตำม
โครงกำรและกิจกรรมของทำงฝ่ำยวิชำกำร เพื่อพัฒนำคุณภำพทำงด้ำนกำรศึกษำ ที่ส่งผลถึงผู้เรียน สะท้อนถึง
ทักษะ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ที่ผู้เรียนได้รับโดยใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำเป็นยุทธศำสตร์ในกำรวำง
แผนกำรท้ำงำน ด้วยกระบวนกำร PDCA  เริ่มจำกกำรท้ำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖  
เพ่ือรองรับโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยในดังต่อไปนี้ 

๑. งำนจัดท้ำตำรำงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  เมื่อสิ้นสุดกำรเรียน
กำรสอนในแต่ละภำคเรียนทำงระดับมัธยมศึกษำจัดให้มีกำรทดสอบปลำยภำคเพ่ือประมวลผลกำรเรียน  งำน
จัดท้ำตำรำงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนี้ได้รวบรวมข้อมูล แต่ละรำยวิชำ จ้ำแนกตำมระดับผลกำรเรียน 
น้ำมำวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนหำร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้ำหนด เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนในล้ำดับต่อไป 



๒. งำนจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทำงด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ฯ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ทำงสำยมัธยมศึกษำตอนปลำย   จัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน โดยค้ำนึงถึงกำรวัดและประเมินผลอย่ำงหลำกหลำยทั้งทำงด้ำนกิจกรรมกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และ
เขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์      กำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน โดยยึดหลักปฏิบัติตำมคู่มือกำร
วัดและประเมนิผลของหลักสูตรแกนกลำง และหลักสูตรสถำนศึกษำทั้งนี้ยังมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน
ด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมบ้ำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชุมนุมตำมควำมถนัด  
ซึ่งนักเรียนสำมำรถเลือกเรียนได้ตำมควำมสนใจ หลังจำกท่ีได้วัดและประเมินผลแล้ว มีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
จ้ำแนกเป็นระดับชั้น หำร้อยละ เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับผู้เรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ   

๓. งำนสรุปประเมินผลกำรเรียนรวบยอดระดับชำติ  (O-NET) ระดับ ม.๖ ทำงสำยมัธยมศึกษำตอน
ปลำย  ได้ท้ำกำรรวบรวมผลกำรทดสอบระดับชำติ และจัดท้ำสถิติคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในแต่ละรำยวิชำ  

 
๒. ผลการพัฒนา 
 จำกกำรด้ำเนินงำนตำมกิจกรรมพบว่ำ บุคลำกร  ครู  นักเรียน ทุกคนให้ควำมร่วมมือ ในกำรด้ำเนินงำน
ตำมกิจกรรม ที่ทำงฝ่ำยได้ก้ำหนด  บุคลำกรครูทุกฝ่ำยได้ร่วมกันจัดท้ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยของสำย
มัธยมศึกษำตอนปลำย โดยยึดแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยของแต่ละฝ่ำย และมีแนวทำงด้ำเนินกำรไปในทำง
เดียวกัน นอกจำกนี้เมื่อด้ำเนินงำนตำมกิจกรรมแล้ว ยังได้สรุปกิจกรรมเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำในปี
กำรศึกษำต่อไป   และยังได้ด้ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยในดังต่อไปนี้ 

๑. จำกกำรด้ำเนินงำนจัดท้ำตำรำงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  
พบว่ำ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ที่โรงเรียนก้ำหนด 
( ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ ผ่ำนเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้ำหนด ระดับผลกำรเรียน ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป)   
เฉลี่ย ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  มีค่ำ ๘๐.๖๑  ซึ่งมีค่ำระดับคุณภำพเท่ำกับ ๕  

๒. จำกกำรจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทำงด้ำนกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญตำมเกณฑ์ท่ีก้ำหนด  
ได้แก่ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  ควำมสำมำรถในกำรคิด  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ในภำพรวมของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน    พบว่ำ นักเรียนผ่ำนกำรประเมินทำงด้ำนกำร
ประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียนในระดับดี    ร้อยละ ๙๗.๕๑  ซึ่งมีผลค่ำระดับคุณภำพ  
ระดับ ๕   

๓. จำกกำรจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทำงด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนในภำพรวมของกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  พบว่ำ 
นักเรียนทุกคนผ่ำนกำรประเมินทำงด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนในระดับดี    ๕๖.๒๕ ซึ่งมี
ผลค่ำระดับคุณภำพ ระดับ ๓   

๔. จำกกำรท้ำสอบระดับชำติ  (O-NET) นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๖  จ้ำนวน  ๔๐๐  คน   
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ้ำนวน ๓๔๔ คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ้ำนวน 
๒๕๔ คน ได้รับกำรประเมินผลกำรเรียนระดับชำติ (O-NET) ทุกคน เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภำพันธ์  
๒๕๕๗  โดยเข้ำรับกำรทดสอบของทำงสถำบันทดสอบ (สทศ.)  และได้ประกำศผลกำรทดสอบ
ครบถ้วนทุกระดับในวันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๕๗   ทั้งนี้ทำงฝ่ำยวิชำกำร  ได้ท้ำกำรรวบรวมผลกำร
ทดสอบระดับชำติ และจัดท้ำสถิติคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย



ระดับประเทศในแต่ละรำยวิชำ พบว่ำ ทุกรำยวิชำมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่ำคะแนน
ระดับประเทศเมื่อจ้ำแนกตำมรำยวิชำทุกวิชำ  และมีจ้ำนวนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยร้อย
ละ ๖๙.๓๙  มีผลกำรทดสอบรวบยอดระดับชำติสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด  ซึ่งมีผลค่ำ
ระดับคุณภำพ ระดับ ๕   

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จำกกำรจัดเก็บรวบรวมผลกำรทดสอบระดับชำติพบว่ำ สำระกำรเรียนรู้ที่โรงเรียนควรพัฒนำดังต่อไปนี้ 
ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ 
๑. กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์  ควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่้ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   

๑.) สำระ  ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๒.) สำระ กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

๔. กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่้ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ   
             ๑.) สำระ กำรอำชีพ 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
๑. กลุ่มสำระคณิตศำสตร์  ควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่้ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   
             ๑.) สำระ กำรวัด 
๒. กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์  ควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่้ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   

 ๑.) สำระ กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
๑. กลุ่มสำระภำษำไทย  ควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่้ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ใน
สำระสำระ กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
๒. กลุ่มสำระสังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  ควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่้ำกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ  ในสำระศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
๓. กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์  ควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่้ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   

๑.) สำระ ดำรำศำสตร์และอวกำศ 
๒.) สำระ กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
๓.) สำระ สำรและสมบัติของสำร 

๔. กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ควรเร่งพัฒนำเนื่องจำกคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่้ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  ในสำระกำรออกแบบ และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  วำงแผนกำรท้ำงำนและ 
                  ด้ำเนินกำรจนส้ำเร็จ 

๒ ๑.๖๔    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  ท้ำงำนอย่ำงมีควำมสุข  
                    มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจ 
                    ในผลงำนของตนเอง 

๑ ๐.๘๑    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  ท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ ๐.๘๒    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพ 
                   สุจริตและหำควำมรู้ 
                  เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ 

๑ ๐.๘๑    
 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ๖ ๕ ๔.๐๘      
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๑. โครงการจัดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
  - กิจกรรมจัดท้ำปฏิทินปฏิบตัิงำน 
  - กิจกรรมตรวจสอบและติดตำมงำน 
  - กิจกรรมกำรปรับปรุงและพัฒนำงำน 
 ๒. โครงการส่งเสริมการท างานและมุ่งมัน่พัฒนางาน 
  - งำนแสดงผลงำนนักเรียน 
  -  กิจกรรมส่งเสรมิกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดของผู้เรยีน 
  -  กิจกรรมนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 
 ๓. โครงการร่วมคิดร่วมท า 
  - กิจกรรมส่งเสริมกำรท้ำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 
  - ส่งเสริมกำรท้ำงำนในรูปแบบประชำธิปไตย 
 ๔. โครงการลูกเรียนรู้ ครูและพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 
  -  กิจกรรมส่งเสรมิกำรประกอบอำชีพสุจริต 
  -  กิจกรรมน้ำเสนอประโยชน์และควำมส้ำคญัของอำชีพ 
  -  กิจกรรมแนะแนวอำชีพ 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ทำงโรงเรียนลำซำลได้มีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรท้ำงำนให้ผู้เรียนได้มีกำรวำงแผนในกำรท้ำงำน
และด้ำเนินงำนจนส้ำเร็จตำมก้ำหนด โดยมีกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำรเพ่ือมุ่งพัฒนำงำนนักเรียนให้ส้ำเร็จและ
มีควำมภูมิใจในผลงำนของตนเองอย่ำงมีควำมสุข มีกำรร่วมคิดร่วมท้ำ ระหว่ำงบ้ำน ชุมชนและโรงเรียนท้ำงำน
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและมีควำมพร้อมในกำรท้ำงำนอ่ืนอย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ และมีทัศนคติท่ีดีต่อ
อำชีพสุจริตและแสวงหำควำมรู้ในอำชีพที่ตนเองสนใจอีกท้ังสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือรองรับงำน/
โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับงำนมำตรฐำนนี้อีกด้วย 
 
 
 
 



๒. ผลการพัฒนา 
 จำกกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ ๖ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกำรวำงแผนในกำรท้ำงำนและ
ด้ำเนินงำนจนส้ำเร็จ โดยมีกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำรเพ่ือมุ่งพัฒนำนักเรียนให้ส้ำเร็จและมีควำมภูมิใจใน
ผลงำนของตนเองไม่ว่ำเป็นกิจกรรม กำรเรียน และทักษะอื่นๆอย่ำงมีควำมสุข มีกำรร่วมคิดร่วมท้ำ ระหว่ำงบ้ำน 
ชุมชนและโรงเรียนท้ำงำนร่วมกันซึ่งมีผลท้ำให้กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๖ อย่ำงต่อเนื่องและมีควำม
ชัดเจน 
 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
 ก้ำหนดแผนพัฒนำในกำรท้ำงำนและด้ำเนินงำน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทุกด้ำนของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีควำม
ภูมิใจในผลงำนของตนเองไม่ว่ำเป็นกิจกรรม กำรเรียน และทักษะอ่ืนๆอย่ำงมีควำมสุข มีกำรร่วมคิดร่วมท้ำ 
ระหว่ำงบ้ำน ชุมชนและโรงเรียนท้ำงำนร่วมกัน โดยกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยซึ่งก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อกำร
เรียนและกำรประกอบอำชีพในอนำคตข้ำงหน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มารตราฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ครูมีกำรก้ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพ 
               ผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ทักษะกระบวนกำร  
               สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง 
               ประสงค ์

๑ ๐.๘๘      

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็น 
                 รำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำร 
                 วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ 
                 ศักยภำพของผู้เรียน 

๑ ๐.๘๘      

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ครูออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่ 
                 ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
                 บุคคลและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

๒ ๑.๖๘      

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม 
                 ผนวกกับกำรน้ำบริบทและภูมิปัญญำ 
                 ของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำร 
                 เรียนรู ้

๑ ๐.๘๗      

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น  
                 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
                 วิธีกำรที่หลำกหลำย 

๑ ๐.๘๕      

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ ครูให้ค้ำแนะน้ำค้ำปรึกษำและแก้ไข 
                 ปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียน 
                 และคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 

๑ ๐.๘๙ 
 
 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗ ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำร 
                 จัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ  
                 และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน 

๑ ๐.๘๙      

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง 
                 ที่ดี และเป็นสมำชิกท่ีดีของ 
                 สถำนศึกษำ 

๑ ๐.๘๙    /  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙ ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ 
                  ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็ม 
                  ควำมสำมำรถ 

๑ ๐.๘๘      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ๑๐ ๘.๗๕      
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของครู โดยจัดโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงกำรพัฒนำครูให้ปฏิบัติงำนเต็มศักยภำพ 

๑.๑   กิจกรรมส่งเสริมครูให้พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้ำนวิชำกำรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.๒   กิจกรรมนิเทศครูในกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและน้ำผลไปพัฒนำผู้เรียน 

                           



๑.๓   กิจกรรมพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
๑.๔   กิจกรรมนิเทศครู ในกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้และปลูกจิตส้ำนึกคุณค่ำของ 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๑.๕   กิจกรรมส่งเสริมกำรประเมินที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรหลำกหลำย 
๑.๖   กิจกรรมพัฒนำครูในกำรให้ค้ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำผู้เรียนและคุณภำพชีวิต 
๑.๗   กิจกรรมพัฒนำครูด้ำนกำรศึกษำวิจัยและน้ำผลไปปรับกำรสอน 
๑.๘   กิจกรรมส่งเสริมบุคลำกรให้ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 
๑.๙   กิจกรรมรวบรวมสถิติกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
๑.๑๐ กิจกรรมจัดครูสอนตรงควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมถนัด 
๑.๑๑ กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่สอนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
๑.๑๒ กิจกรรมประเมินศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 ๒. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ และกำรเป็นสมำชิกที่ดีของลำซำล 
  ๒.๑   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
           ๒.๒   กิจกรรมส่งเสริมภำวะผู้น้ำ – ผู้ตำมแก่บุคลำกร 
           ๒.๓   กิจกรรมส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำและสำธำรณกุศล 
 ๓. โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญและก้ำลังใจแก่บุคลำกร 
  ๓.๑  กิจกรรมจัดมอบรำงวัลครูขยัน และประชำสัมพันธ์คุณควำมดี 

๓.๒  กิจกรรมจัดมอบเงินรำงวัลครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ครบ ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี และ ๓๕ ป ี
       เพ่ือเป็นขวัญก้ำลังใจ 

  ๓.๓  กิจกรรมจัดกำรเลื่อนเงินเดือนประจ้ำปี 
  ๓.๔  กิจกรรมจัดเงินโบนัสประจ้ำปี 
  ๓.๕  กิจกรรมจัดงำนเลี้ยงในโอกำสและเทศกำลส้ำคัญ 
  ๓.๖  กิจกรรมจัดท้ำประกันอุบัติเหตุแก่บุคลำกรทุกฝ่ำย 
  ๓.๗  กิจกรรมจัดมอบเงินบ้ำเหน็จ เกษียณอำยุแก่ครูเกษียณ 
  ๓.๘  กิจกรรมจัดเงินสมทบ ๓% ให้กองทุนสงเครำะห์ของ สช. 
  ๓.๙  กิจกรรมจัดมอบเงินสงเครำะห์ฌำปนกิจบุพกำรี 
  ๓.๑๐ กิจกรรมจัดมอบเงินทุนกำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่ก้ำหนดแก่ผู้ขอรับทุน 
  ๓.๑๑ กิจกรรมจัดกำรบ้ำรุงขวัญผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติภัย 
        ๓.๑๒ กิจกรรมจัดมอบเครื่องแบบบุคลำกร                   

๓.๑๓  กิจกรรมจัดบริกำรตรวจสุขภำพ                                                                                                                                                                   
๓.๑๔  กิจกรรมส่งเสริมครูให้ได้รับรำงวัลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และประชำสัมพันธ์ควำมดี 

๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ 
 สถำนศึกษำได้ก้ำหนดเป้ำหมำยพัฒนำคุณภำพบุคลำกรอย่ำงชัดเจนและจัดท้ำแผนปฏิบัติงำนประจ้ำปี 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด้ำเนินงำนส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดประชุม
ชี้แจงขอบข่ำยงำน บทบำทหน้ำที่และวำงยุทธศำสตร์ในกำรด้ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย อบรมสัมมนำครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ อย่ำงถูกต้องและร่วมกันก้ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียน ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร 
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้มีมำตรฐำนตำมเกณฑ์ท่ีก้ำหนด พัฒนำผู้สอนให้มีทักษะในกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้เรียน โดยเชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์สภำพผู้เรียน สนับสนุนครูให้
วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลทุกรำยวิชำและน้ำข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์มำใช้ในกำรออกแบบวำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ โดยค้ำนึงถึงควำมสำมำรถ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำมีกำรส้ำรวจแหล่ง
ควำมรู้ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้และน้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำร



ร่วมกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี นิเทศควำมรู้ ด้ำนกำรวัด-ประเมินผลได้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพวิชำและ
ควำมแตกต่ำงของผู้เรียน จัดส่งครูไปศึกษำดูงำนนอกสถำนที่เพ่ือให้รับประสบกำรณ์ตรงเกิดวิสัยทัศน์กว้ำงไกล 
รับรู้กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน สำมำรถน้ำควำมรู้มำเผยแผ่ต่อยอดควำมรู้แก่เพ่ือนครูให้พัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น สนับสนุนครูให้มีกำรศึกษำวิจัยในชั้นเรียนและน้ำข้อมูลไป
พัฒนำผู้เรียนได้ตรงเป้ำหมำย นอกจำกนี้หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรประชุม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกวันพฤหัสบดี
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ค้ำแนะน้ำช่วยเหลือและพัฒนำงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้ด้ำเนินงำนวิชำกำรไปใน
ทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถให้ค้ำแนะน้ำสมำชิกกลุ่มในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 จัดประชุมอบรมสัมมนำ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ กำรเป็นสมำชิกท่ีดีของ
องค์กร ส่งเสริมภำวะผู้น้ำ-ผู้ตำม กำรสร้ำงทีมงำน ปรับเปลี่ยนผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ได้รับโอกำสในกำรเป็น
หัวหน้ำและพัฒนำกำรท้ำงำนเป็นทีม ปลูกฝังจิตตำรมณ์คณะลำซำลในกำรปฏิบัติงำน เสริมสร้ำงควำมศรัทธำใน
ศำสนำให้บุคลำกรได้ปฏิบัติศำสนกิจในศำสนำที่นับถือ 
 จัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์แก่บุคลำกรในรูปแบบหลำกหลำย เพื่อเสริมสร้ำงขวัญและก้ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำน ให้บุคลำกรเกิดควำมรัก ศรัทธำในควำมมั่นคงขององค์กร และร่วมมือในกำรพัฒนำมำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำขององค์กร 
๒. ผลการพัฒนา 
 กำรประชุมอบรม สัมมนำ นิเทศควำมรู้ทั้งทำงวิชำกำร แนะน้ำกำรให้ค้ำแนะน้ำ ค้ำปรึกษำแก่ผู้เรียน
ตลอดจนกำรส่งครูให้ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ฯลฯ เป็นกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของครูท้ำให้เข้ำใจ
บทบำทหน้ำที่และศักยภำพของผู้เรียน หลักสูตรสถำนศึกษำและสำมำรถก้ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนอย่ำง
ชัดเจน ให้ค้ำแนะน้ำช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นกระบวนกำรมำกข้ึน สำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับ
สภำพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ท้ำให้
ผู้เรียนเกิดกำรรู้และเข้ำใจบทเรียนได้อย่ำงดีขึ้น กำรน้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรร่วมกับสื่อเป็นกำรสร้ำง
ควำมตระหนักให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่นไทยเกิดควำมภูมิใจและต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
ให้เป็นมรดกสืบต่อไป ครูผู้สอนวัดประเมินผล ด้วยวิธีกำรหลำกหลำย และได้ประเมินผลตำมสภำพจริงตัดสินผล
จำกกำรพัฒนำ ท้ำให้ผู้เรียนมีควำมสุขในกำรเรียน เกิดก้ำลังใจในกำรพัฒนำตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้นจำกเดิม 
 กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพครูท้ำให้ครูมีควำมรัก ควำมศรัทธำในวิชำชีพ 
อบรมสั่งสอนศิษย์โดยปฏิบัติตำมจิตตำรมณ์คณะลำซำลและเป็นสมำชิกที่ดีรักษำชื่อเสียงขององค์กร ยึดมั่น
ศรัทธำในศำสนำ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ศิษย์   
๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ติดตำมพัฒนำกำรและศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของครูอย่ำงต่อเนื่องโดยนิเทศกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ
เปิดโอกำสให้ครูได้รับประสบกำรณ์ตรง โดยปรับเปลี่ยนให้ครูได้มีโอกำสศึกษำดูงำนนอกสถำนที่หรือไปอบรม
สัมมนำในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมจัดท้ำทะเบียนแหล่งกำรเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นและสนับสนุนให้น้ำไปใช้ในกระบวนกำรเรียนรู้มำกข้ึน จัดประชุมสัมมนำ แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนร่วมกับระดับสำยอ่ืนในโรงเรียน สนับสนุนกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและ
ท้ำกำรวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มวิชำอย่ำงจริงจัง ติดตำมกำรน้ำผลมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้
ตรงสภำพจริง รวบรวมสถิติกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องครบถ้วนทุกฝ่ำย เพ่ือฝ่ำยบริหำรใช้เป็นข้อมูลพัฒนำ
ได้ตรงเป้ำหมำยและถูกต้องเหมำะสม  ส่งเสริมสนับสนุนกำรร่วมกิจกรรมทำงศำสนำให้บุคลำกรศรัทธำในศำสนำ
ที่นับถือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพครู ให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ศิษย์และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องและเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้น้ำเสนอควำมต้องกำรสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้
เข้ำใจควำมต้องกำรและสำมำรถจัดให้ในสถำนภำพที่เหมำะสม 
 



มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำ และ 
                 ควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน 

๑ ๐.๙๑      

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ผู้บริหำรใช้หลกักำรบริหำรแบบมี 
                 ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมิน 
                หรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำน 
                 วิชำกำรและกำรจัดกำร 

๒ ๑.๘๐      

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำร 
                 กำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม 
                ที่ก้ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร 

๒ ๑.๘๐      

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ผู้บริหำรส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพ 
                บุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำย 
                อ้ำนำจ 

๒ ๑.๘๐      

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง 
                 พอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

๑ ๐.๙๑      

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ผู้บริหำรให้ค้ำแนะน้ำ ค้ำปรึกษำทำง 
                 วิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำ  
                 เต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 

๒ ๑.๘๑      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ๑๐ ๙.๐๓      
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรทำงกำรศึกษำของผู้บริหำร 
      ๑.๑ กิจกรรมกำรวำงแผนและก้ำหนดทิศทำงพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
     ๑.๒ กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมควำมสำมำรถใน 
        กำรเป็นผู้น้ำทำงวิชำกำร 
 ๒. โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมตำมแผนพัฒนำ 
     ๒.๑ กิจกรรมกำรก้ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
 ๓. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี 
      ๓.๑ กิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ก้ำกับ และประเมินผลกำรด้ำเนินงำนและสร้ำงขวัญ  
                  ก้ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
 ๔. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำยอ้ำนำจ 
  ๔.๑ กิจกรรมกำรวำงแผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร 
        อย่ำงต่อเนื่อง 
  ๔.๒ กิจกรรมเผยแพร่ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรเพ่ิมเพ่ือศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
  ๔.๓ กิจกรรมแผนภูมิกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร 
  ๔.๔ กิจกรรมจัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีของโรงเรียน  
 



 ๕. โครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำ 
     ของสถำนศึกษำ 
 ๖. โครงกำรผู้บริหำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเต็มศักยภำพ 
  ๖.๑ กิจกรรมนิเทศและให้ค้ำปรึกษำทำงวิชำกำร 
  ๖.๒ กิจกรรมติดตำมก้ำกับ ประเมิน และน้ำผลประเมินไปพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๘ 
 โรงเรียนลำซำลโดยฝ่ำยบริหำรได้ส่งเสริมให้ผู้บริหำรได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ใน
กำรบริหำร ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลข่ำวสำรน้ำมำปรับพัฒนำโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด้ำเนินงำน 
ครอบคลุมงำนทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำน ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และงำนบริหำรทั่วไป 
ผู้บริหำรน้ำแนวทำงกำรจัดท้ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำมำพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
เปิดโอกำสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน มีกำรประเมินผลงำนด้ำนกำร
วิจัยมำใช้ในกำรพัฒนำ ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน นอกจำกนี้ คณะผู้บริหำรได้จัดท้ำแผนปฏิบัติกำร 
มีกำรนิเทศติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน  มีกำรมอบขวัญและก้ำลังใจให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ ใช้ในกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำย  ใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนมำพัฒนำโรงเรียน นอกจำกนี้ผู้บริหำรยังให้ค้ำแนะน้ำแก่บุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ 
ส่งผลให้ผู้บริหำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรได้ตำมบทบำทและพัฒนำสถำนศึกษำไปสู่ควำมส้ำเร็จ 
 
๒. ผลของการพัฒนา  
 ผลของกำรพัฒนำโรงเรียน พบว่ำ ผู้บริหำรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ส่งผลให้
โรงเรียนมีแผนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรวำงแผนก้ำหนดทิศทำงพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนและ
ก้ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน ซึ่งผู้บริหำรได้ใช้บทบำทของกำรเป็นภำวะผู้น้ำมำใช้พัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียน นอกจำกนี้บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้บริหำรจัดกำร
ศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรและด้ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ มีกำรประเมินผล กำรพัฒนำศักยภำพของครูและ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีกำรนิเทศติดตำมงำนรำยงำนประจ้ำปี เพ่ือน้ำผลมำปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมถึงได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน และช่วยเหลือ
แนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียน ท้ำให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่
สถำนศึกษำ ส่งผลให้ผู้บริหำรเอำใจใส่ดูแลบริหำรกำรศึกษำในโรงเรียนส้ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
 
๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหำรใช้เทคโนโลยีมำพัฒนำกำรศึกษำในโรงเรียน 
 ๒. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรโรงเรียน 
 ๓. ใช้แนวทำงกำรเสริมสร้ำงขวัญก้ำลังใจให้บุคลำกรมีควำมมั่นคงในอนำคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี   
                 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำ และ 
                 ควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน 

๒ ๑.๘๒      

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ ผู้บริหำรใช้หลกักำรบริหำรแบบมี 
                 ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมิน 
                หรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำน 
                 วิชำกำรและกำรจัดกำร 

๑ ๐.๙๑      

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำร 
                 กำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม 
                ที่ก้ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร 

๒ ๑.๘๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ๕ ๔.๕๓      
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร / กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. โครงกำรพัฒนำกำรปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
  ๒. โครงกำรก้ำกับ ติดตำม ดูแล และกำรด้ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
  ๓. โครงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 
๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๙ 
 สถำนศึกษำได้ด้ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบของ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พุทธศักรำช ๒๕๔๖  โดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสถำนศึกษำในด้ำน
ของกำรแสดงควำมเห็นชอบในแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปีของโรงเรียน กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรของ
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น นอกจำกนี้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำยังให้
ควำมสนับสนุนในเรื่องของกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ให้ค้ำปรึกษำในกำรออกกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ
ของสถำนศึกษำเพ่ือน้ำมำพัฒนำให้บรรลุผลส้ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก้ำหนดไว้ รวมถึงคณะกรรมกำรสถำนศึกษำยัง
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป 
โดยสถำนศึกษำมีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำภำคเรียนละ ๑ - ๒ครั้ง ตลอดจนสถำนศึกษำยังเปิด
โอกำสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียน มีส่วนร่วมในกำรให้ค้ำแนะน้ำ
แผนปฏิบัติงำน แผนกลยุทธ์ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ น้ำเสนอจุดเน้นหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน รวมถึงกำรก้ำกับ ติดตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงเสนอน้ำเสนอ
ควำมต้องกำรพัฒนำหรือปรับปรุงในหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจั ดกำรเรียนรู้ให้บรรลุผลส้ำเร็จตำมที่
สถำนศึกษำได้ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 



๒. ผลของการพัฒนา 
 ผลกำรด้ำเนินกำร พบว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเข้ำมำมีบทบำทที่ส้ำคัญในกำรพัฒนำโรงเรียนใน
ทุกๆด้ำน เช่น ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนงบประมำณและด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
ส่งผลให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ำมำมีบทบำทส้ำคัญในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำพร้อมๆกัน
ทุกๆด้ำน รวมถึงมีกำรก้ำกับติดตำมและกำรขับเคลื่อนให้สถำนศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำทั้งด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม 
ระเบียบวินัย ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีมีประสิทธิภำพ งำนวิชำกำรประสบควำมส้ำเร็จจำกกำรให้ค้ำปรึกษำและ
แนะน้ำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 
๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. สถำนศึกษำควรก้ำหนดแผนพัฒนำสถำนศึกษำ โดยให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถำนศึกษำ
ใกล้เคียง โดยให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในแต่ละโรงเรียนมีกำรประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กัน
และน้ำมำพัฒนำโรงเรียนของตน  
 ๒.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองที่มีอำชีพที่หลำกหลำยมำระดมควำมคิดในกำรจัดท้ำผลิตภัณฑ์เด่นๆให้โรงเรียน 
โดยมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติในรูปของผลิตภัณฑ์โอท็อป เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
รอบด้าน 

 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ หลักสูตรสถำนศึกษำ  
                   เหมำะสมและสอดคล้อง 
                   กับท้องถิ่น 

๒ ๑.๖๔    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ จัดรำยวชิำเพ่ิมเติมที่ 
                   หลำกหลำยให้ผู้เรียน  
                   เลือกเรียนตำมควำมถนัด  
                   ควำมสำมำรถและ 
                   ควำมสนใจ 

๒ ๑.๖๔    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
                   ที่ส่งเสริมและตอบสนอง   
                 ควำมต้องกำรควำมสำมำรถ  
                 ควำมถนัด และควำมสนใจ 
                 ของผู้เรียน 

๑ ๐.๘๒    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ สนับสนุนใหค้รูจัด 
                   กระบวนกำรเรียนรู้ที่ 
                   ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
                   จริงจนสรุปควำมรู้ได้ 
                   ด้วยตนเอง 

๑ ๐.๘๒    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ นิเทศภำยใน ก้ำกับ  
                   ติดตำมตรวจสอบ  
                  และน้ำผลไปปรับปรุง 
                  กำรเรียนกำรสอนอย่ำง 
                  สม่้ำเสมอ 

๒ ๑.๖๔    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ 

                    และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

๒ ๑.๖๔    
 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ๑๐ ๑๐ ๘.๒๐      
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

ฝ่ำยวิชำกำรไดด้้ำเนินกำรพฒันำให้มีกำรจัดหลักสตูร กระบวนกำรเรียนรูแ้ละกิจกรรมพัฒนำ 
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน โดยจัดกิจกรรมที่สนับสนนุให้เกดิกำรพัฒนำดงันี้ 

๑.โครงกำรพัฒนำหลกัสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๑ กิจกรรมกำรจัดท้ำโครงสร้ำงหลักสตูรให้สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลำง ๒๕๕๑ 
๑.๒ งำนวิเครำะห์หลกัสูตรเพ่ือจัดท้ำหลกัหลักสตูรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
๑.๓ กิจกรรมกำรประเมินกำรใช้หลักสตูรสถำนศึกษำ 



๑.๔ กิจกรรมนเิทศติดตำมกำรจัดทำ้รำยวิชำพื้นฐำนและรำยวชิำเพิ่มเติมเป็นไป
ตำมล้ำดับควำมยำกง่ำย 
๑.๕ งำนบูรณำกำรสภำพปญัหำและควำมต้องกำรของท้องถิน่ในรำยวิชำต่ำงๆตำม
จุดเนน้ของสถำนศกึษำ 
๑.๖ กิจกรรมนเิทศติดตำม และปรับปรุงกำรใชห้ลักสตูร 

๒.โครงกำรงำนจดัรำยวิชำเพ่ิมเติมทีห่ลำกหลำยให้ผู้เรยีนเลือกเรียนทีห่ลำกหลำย 
   ๒.๑ กิจกรรมเลือกเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมตำมควำมถนัดของผู้เรียน 
   ๒.๒ กิจกรรมกำรจัดท้ำผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำเพิ่มเตมิ สนองจุดเนน้ของสถำนศกึษำ 
  ๓.  โครงกำรจดักิจกรรมพัฒนำผูเ้รียนเพื่อ สนองควำมต้องกำรและควำมถนดัของผู้เรียน 
  ๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนเลือกชุมนุมตำมควำมสำมำรถและควำมถนดัของตน 
   ๓.๒ กิจกรรมสง่เสรมิกำรรักชำติ ศำสน ์กษตัริย์ และอยู่อย่ำงพอเพียง 
  ๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมกำรทำ้ประโยชน์เพื่อชมุชนและสงัคม 

๔.  โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเนน้ ผู้เรียนเป็นสำ้คัญ 
๔.๑ กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ ด้วยตนเอง 
๔.๒ กิจกรรมกำรจัดท้ำโครงงำน 
๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงในสถำนกำรณ์จริง 
๔.๔ กิจกรรมกำรวิจัยในชั้นเรียน 
๔.๕ กิจกรรมกำรจัดท้ำโครงงำน 

๕.  โครงกำรนิเทศกำรสอน 
๕.๑ งำนสงัเกตพฤติกรรมกำรสอน 
๕.๒ กิจกรรมกำรนิเทศ ตดิตำม กำรจดักำรเรียนกำรสอน 
๕.๓ กิจกรรมพัฒนำและปรบัปรุงกำรเรียนกำรสอน 
๕.๔ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนกำรสอนที่หลำกหลำย 

๖. โครงกำรพัฒนำผูเ้รียนใหม้ีคุณภำพ 

๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมกำรจดัระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนด้ำนวชิำกำร 
๖.๒ กิจกรรมกำรส้ำรวจข้อมูลเป็นรำยบคุคล 
๖.๓ กิจกรรมคดักรองและจำ้แนกผู้เรียนเปน็รำยกลุ่ม 
๖.๔ กิจกรรมกำรป้องกนัแกไ้ขและพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 สถำนศึกษำโดยผู้บริหำรฝ่ำยวิชำกำร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้ก้ำหนดนโยบำย วำงแผน 
ขั้นตอนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน มีกำรจัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัดให้มีรำยวิชำ
เพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้นักเรียนเลือกเรียนอีกทั้งออกแบบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ควำมต้องกำรควำมสำมำรถและควำมสนใจของนักเรียนพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งมีผลท้ำให้นักเรียนสำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเองมีกำร 
นิเทศ ก้ำกับติดตำม ตรวจสอบ วำงแผนให้มีกำรน้ำผลกำรนิเทศไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
สม่้ำเสมอ สนับสนุนครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ วำงแผนในกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรติดตำมสรุปกำรด้ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำร
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 



๒.ผลของการพัฒนา 
 กำรด้ำเนินกำรพบว่ำโรงเรียนลำซำลโดยผู้บริหำรฝ่ำยวิชำกำร คณะกรรมกำรจัดท้ำหลักสูตรซึ่ง
ประกอบไปด้วยคณะครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้แทนชุมชนได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้ำงหลักสูตร
สถำนศึกษำ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงตอบสนองเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ หรือจุดเน้นของสถำนศึกษำ
จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตำมควำมถนัดควำมสำมำรถ และควำมสนใจ
ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรน้ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน นักเรี ยนมี 
คุณภำพบรรลุตำมมำตรฐำนหลักสูตร นักเรียนทุกคนรับกำรดูแลเอำใจใส่ชวยเหลือด้ำนกำรเรียนและ
พฤติกรรม มีกำรนิเทศติดตำม ก้ำกับดูแลกำรใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงสม่้ำเสมอ และน้ำผล
กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้มำเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำนักเรียนและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
๓.แนวทางในการพัฒนา 

๑.  สถำนศึกษำควรมีกำรทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำทุกปี กำรศึกษำโดยใช้สรุปผลกำรติดตำม  
กำรใช้หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง 

๒.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน้ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียนอย่ำงถูกต้องพร้อมทั้งมี
กำรนิเทศก้ำกับติดตำมอย่ำงสม่้ำเสมอ เพื่อพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพบรรลุตำมมำตรฐำนหลักสูตร 

๓.  ควรจัดกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นน้ำควำมรู้แลกเปลี่ยนหรือมำ
ถ่ำยทอดให้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 

อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ้ำนวยควำม
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพ 
ใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส้ำหรับ
ผู้เรียน 

๔ ๓.๕๕     

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภำพอนำมัยและควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน 

๓ ๒.๖๔     
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓ ๒.๗๙     

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ๑๐ ๘.๙๖      
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนลำซำลได้ด้ำเนินกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 
โดยจัดท้ำโครงกำร/กิจกรรมดังนี้ 
 ๑. โครงการรักษ์ลาซาล 
       - งำนจัดระเบียบกำรใช้อำคำรสถำนที่และห้องประกอบ 
       - งำนจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
       - กิจกรรมประกวดห้องเรียน น่ำเรียน น่ำรู้ น่ำอยู่ 
         - งำนรักษำควำมสะอำด/ควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
       - งำนส้ำรวจตรวจซ่อมบ้ำรุงวัสดุอุปกรณ์ภำยในห้องเรียน ห้องประกอบ 
 ๒. โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       - งำนจัดท้ำป้ำยรณรงค์กำรใช้ห้องน้้ำถูกสุขลักษณะ 
       - กิจกรรมห้องน้้ำสุขอนำมัย 
       - งำนก้ำจัดยุงลำย 
       - งำนปรับปรุงสวนหย่อมและศำลำพักผ่อน 

          - งำนสนับสนุนให้นักเรียนออกก้ำลังกำยเพ่ือลดปัญหำยำเสพติด 
๓. โครงการอบรมและจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
 - งำนอบรมกำรใช้ ดูแล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
 - งำนส้ำรวจอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตำมจุดต่ำงๆ 

  - กิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันภัยทำงธรรมชำติ 
 
 



 ๔. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
  -  งำนจัดซื้อหนังสือ  สื่อสิ่งพิมพ์ และเทคโนโลยี 
  -  กิจกรรมเล่มนี้ในดวงใจ 
  -  กิจกรรมวันส้ำคัญในรอบปี 
  - กิจกรรมมุมนี้มีควำมรู้มำให้ 
  -  กิจกรรมตะกร้ำน่ำอ่ำน 
  -  กิจกรรมท่องโลกออนไลน์ 
  - กิจกรรมตอบค้ำถำมเก่ียวกับหนังสือ 
 ซึ่งได้มีกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี บันทึกกำรก้ำกับ ติดตำมงำนอำคำรสถำนที่ กำรใช้ห้อง
ประกอบ แหล่งเรียนรู้ และรำยงำนประจ้ำปีของโรงเรียน 
 
๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๑๑  
 โรงเรียนลำซำลโดยคณะผู้บริหำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ คณะครู และนักเรียนได้ด้ำเนินกำรวำงนโยบำย 
แนวทำง ขั้นตอน กำรส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีสภำพแวดล้อม สิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกพอเพียงกับควำมต้องกำร
ของนักเรียน อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี น้ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำน ให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุด อำคำรเรียนอำคำรประกอบ แหล่งเรียนรู้ กำรบริกำรสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรส่งเสริมสุขอนำมัย รวมทั้งดูแลควำมปลอดภัยของนักเรียน และมีกำรติดตำม สรุปรำยงำนผลเพื่อ
น้ำมำเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำงำนในปีกำรศึกษำต่อไป 
๒. ผลการพัฒนา  
 ผลกำรด้ำเนินกำรผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม พบว่ำ หัวหน้ำฝ่ำยอำคำรสถำนที่ คณะกรรมกำร คณะครู และ
นักเรียนทุกคน มีห้องเรียนห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนที่มั่นคง สะอำด ปลอดภัย มีสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภำพในกำรใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส้ำหรับนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย 
บุคลำกรครู และนักเรียน มีสุขภำพอนำมัยและมีควำมปลอดภัยตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ ๑๐ ประกำร มี
สุขภำพจิตที่ดี รู้จักหลีกเลี่ยง หรือป้องกันตนเองจำกอุบัติเหตุ นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว 
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองโดยจัดระบบกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่
ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย เช่น 
สื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอให้บริกำรแก่นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

๑ ๐.๙๐     
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ จัดท้ำและด้ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

๑ ๐.๘๗     

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ
และใช้สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 

๑ ๐.๘๘     

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ ตำมตรวจสอบ และประเมิน
คุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

๐.๕ ๐.๔๕     

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ น้ำผลกำรประเมินคุณภำพ
ทั้งภำยในและภำยนอกไป
ใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๐.๕ ๐.๔๓     

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖ จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีที่เป็น
รำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน 

๑ ๐.๘๙     
 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒ ๕ ๔.๔๒      
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 
๑. โครงกำรจัดท้ำแผนพัฒนำโรงเรียน 

 - งำนจัดท้ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๒. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

- งำนติดตำม ตรวจสอบกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
- งำนจัดท้ำตำรำงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
- งำนสรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย (GPAx) ของนักเรียน ป.๓,ป.๖,ม.๓,ม.๖ 
- งำนสรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยจ้ำแนกตำมรำยวิชำ (GPA) ของนักเรียน ป.๓,ป.๖,ม.๓,ม.๖ 
- งำนจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทำงด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ฯ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
- งำนสรุปประเมินผลกำรเรียนรวบยอดระดับชำติ  (O-NET) ระดับ ป.๖,ม.๓,ม.๖  
 



- งำนจัดท้ำข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจ้ำแนกตำมรำยวิชำ 
  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  
- งำนจัดท้ำข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ (O – NET) ย้อนหลัง ๓ ปี ของ  
นักเรียนระดับชั้น ป.๖,ม.๓ และ ม.๖ 

 
  ๓. โครงกำรรำยงำนประสิทธิผลของโรงเรียน 

- งำนจัดท้ำรำยงำนประจ้ำปี 
 - งำนจัดระบบสำรสนเทศ (จำกแผนปฏิบัติงำนฝ่ำยธุรกำร – กำรเงิน) 

 
๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๑๒  
 ฝ่ำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ได้ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ทั้ง ๑๐ ฝ่ำย อันประกอบด้วย 
ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยบริกำรแนะแนว  ฝ่ำยบุคลำกร  ฝ่ำยบริหำร  ฝ่ำยสัมพันธ์ชุมชน  ฝ่ำยอำคำรสถำนที่         
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  ฝ่ำยประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ฝ่ำยอภิบำล  ฝ่ำยธุรกำร – กำรเงิน  ได้ร่วมกัน
ปรึกษำกำรจัดท้ำแผนพัฒนำโรงเรียนด้วยกำรวิเครำะห์ทุกมำตรฐำนและตัวบ่งชี้  โดยได้มีกำรก้ำหนดค่ำ
เป้ำหมำยไว้ครบถ้วน  ทั้งนี้ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเป็นส้ำคัญ  ซึ่งกำรจัดท้ำ
แผนพัฒนำทุกฝ่ำยได้ร่วมกันก้ำหนดวิสัยทัศน์  กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ  กำรก้ำหนด โครงกำร/กิจกรรม    
ของแต่ละมำตรฐำน  โดยเฉพำะฝ่ำยธุรกำร – กำรเงิน จะเป็นฝ่ำยงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และงำนส้ำคัญของงำนประกันคุณภำพอีกประกำรหนึ่งคือ กำรติดตำมตรวจสอบ
งำนฝ่ำยในมำตรฐำนต่ำง ๆ เพ่ือน้ำมำประเมินคุณภำพในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพในปีกำรศึกษำต่อไป      
โดยกำรเขียนเป็นรำยงำนประจ้ำปี หรือเรียกว่ำ SAR 
๒. ผลการพัฒนา 
 ฝ่ำยกำรประกันคุณภำพฯ ได้จัดท้ำแผนพัฒนำโรงเรียน จัดท้ำโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน  จำกหน่วยงำนต้นสังกัด  และเขียนรำยงำนประเมินตนเองส่งส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  ผลของกำรพัฒนำ  ทุกมำตรฐำนอยู่ในระดับดีมำก – ดีเยี่ยม  อัตรำเฉลี่ยในจ้ำนวน  
๒๐ มำตรฐำน คิดเป็นร้อยล่ะ ๘๕.๐๓ 
๓.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. ควรพัฒนำระยะเวลำในกำรประเมินงำน/โครงกำรกิจกรรม ของแต่ล่ะมำตรฐำนให้เสร็จก่อนเดือน
เมษำยน ๒๕๕๘   
 ๒. คณะกรรมกำรควรเขียนรำยงำน SAR เพ่ือหน่วยงำนต้นสังกัด ให้เสร็จภำยในเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๘ 
 ๓. ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  ทุกฝ่ำยต้องร่วมกันประชุมเพ่ือก้ำหนดกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ระยะ ๓ ปี 
 ๔. ส่งเสริมกำรท้ำ SWOT ของทุกมำตรฐำน  เพ่ือหำจุดเด่น  จุดด้อย ในกำรท้ำแผนปฏิบัติงำนประจ้ำปี
อย่ำงต่อเนื่อง 
 ๕. ควรมีกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทุกมำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ลงในลำซำลสำร  เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะชน 
 ๖. ควรจัดตั้งคณะกรรมกำรพิสูจน์อักษรก่อนพิมพ์งำนของฝ่ำยต่ำง ๆ 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ มีกำรสร้ำงและพัฒนำ          
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถำนศึกษำและใช้
ประโยชน์จำกแหล่ง 

                   เรียนรู้ ทั้งภำยในและ 
ภำยนอกสถำนศึกษำ  

                   เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ 
                   ของผู้เรียนและบุคลำกร 
                   ของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้ 
                   ที่เก่ียวข้อง 

๕ ๔.๐๑    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้                 
                    ระหว่ำงบุคลำกรภำยใน 
                    สถำนศึกษำ ระหว่ำง 
                    สถำนศึกษำกับครอบครัว  
                    ชุมชน และองค์กรที่ 
                    เกี่ยวข้อง 

๕ ๔.๐๐    
 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ๑๓ ๑๐ ๘.๐๒      
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ฝ่ำยวิชำกำรได้ด้ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ และจัดโครงกำร/กิจกรรมดังนี้ 
 ๑.โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนจำกแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 
  ๑.๑ งำนพัฒนำกำรเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษำ 
  ๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๒.โครงกำรสำนควำมรู้ ระหว่ำงโรงเรียน บ้ำน และชุมชน 
  ๒.๑ กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บ้ำนและโรงเรียน 
  ๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ๒.๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงชุมชนและโรงเรียนโดยกิจกรรมและสื่อเทคโนโลยี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. วิธีการพัฒนา 
สถำนศึกษำโดยฝ่ำยวิชำกำรได้ด้ำเนินกำรวำงแผนก้ำหนดขั้นตอน กำรด้ำเนินงำนสร้ำงและพัฒนำ

แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำโดยจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหำ
ควำมรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตำมอัธยำศัย สำมำรถน้ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ของ
ตนได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ได้มีกำรส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ
ระหว่ำงสถำนศึกษำกับผู้ปกครอง ชุมชน โดยมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ท้ำให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และองค์ควำมรู้ต่ำงๆ จนสำมำรถสร้ำงสร้ำงควำมรู้
ทักษะมีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงกำรก้ำกับติดตำมกำร
ด้ำเนินงำนน้ำเสนอควำมต้องกำรพัฒนำเพ่ือสนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
๒. ผลของการพัฒนา 

ผลกำรด้ำเนินกำร พบว่ำ ผู้บริหำรฝ่ำยวิชำกำร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกันพัฒนำแหล่ง
กำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้
จำกแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ จำกกิจกรรมต่ำงๆอย่ำงหลำกหลำยและสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศมีกำรจัดเครือข่ำยผู้ปกครอง ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนบ้ำน 
 
๓. แนวทางการในการพัฒนา 

๑. สถำนศึกษำควรวำงแผนพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในกำร
ค้นคว้ำหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

 ๒. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคคลภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำอีกท้ังกำรน้ำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำให้ควำมรู้เพ่ือเป็นประสบกำรณ์ตรงกับนักเรียน 
 ๓. ควรวำงแผนกำรหำแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน ในแต่ละปีโดยมิให้ซ้้ำกันในระดับชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้น ที่ก าหนดขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑  จัดโครงกำร กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 

 
๓ 

 
๒.๗๑ 

   
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒  ผลกำรด้ำเนินงำน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำยปรัชญำ 
และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 
 

 
๒ 

 
๑.๗๘ 

   
 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ๑๔ ๕ ๔.๔๙      
 
 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนได้ด้ำเนินกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรม ตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ 
ของโรงเรียน  โดยได้จัดโครงกำร กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 ๑. โครงการปลูกฝังวิสัยทัศน์ และปรัชญาของโรงเรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑)   
       ๑.๑  กิจกรรมค่ำยคุณธรรม 
       ๑.๒  กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
       ๑.๓  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยำเสพติด 
       ๑.๔  กิจกรรมบ้ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
       ๑.๕  กิจกรรมประเมินผลผู้เรียนปฏิบัติตนตำมวิสัยทัศน์ และปรัชญำของโรงเรียน 

 ๒. โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒)   
       ๑.๑  กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนยำเสพติด 
       ๑.๒  กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
       ๑.๓  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

       
    โรงเรียนลำซำล โดยฝ่ำยกิจกำรนักเรียนได้ร่วมมือกับคณะผู้บริหำร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันพัฒนำ
สถำนศึกษำให้มีกระบวนกำร กำรบริหำร กำรจัดกำรของสถำนศึกษำ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุผลตำม
วิสัยทัศน์  ปรัชญำ  เป้ำหมำยของโรงเรียน   และกลยุทธกำรจัดให้นักเรียนได้ท้ำกิจกรรมที่สอดคล้อง กับหลัก
วิสัยทัศน์ และปรัชญำของโรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท้ำกิจกรรมค่ำยคุณธรรม     โดยมุ่งเน้นกำรใช้
หลักธรรมทำงศำสนำที่นักเรียนนับถือ เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรด้ำเนินชีวิตและเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของ
นักเรยีน ตลอดทั้งมีกำรจัดอบรมทักษะด้ำนระเบียบวินัย กำรแต่งกำย กำรเข้ำแถว กำรเดินแถว กำรปฏิบัติตน
ตำมกฎระเบียบของสังคมได้อย่ำงมีคุณค่ำในตัวของนักเรียนเอง จัดให้นักเรียนได้ร่วมรณรงค์ต่อต้ำนสิ่งเสพติด จัด
ให้นักเรียนได้เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ด้ำนยำเสพติด เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวนักเรียน เพ่ือ
สอดคล้องกับหลักปรัชญำ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 

 

 
 



๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๑๔ 
  โรงเรียนลำซำล โดยฝ่ำยกิจกำรนักเรียนได้ร่วมมือกับคณะผู้บริหำร  คณะครู และนักเรียน  ร่วมกัน
พัฒนำสถำนศึกษำให้มีกระบวนกำร กำรบริหำร กำรจัดกำรของสถำนศึกษำ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุผล
ตำมวิสัยทัศน์  ปรัชญำ  เป้ำหมำยของโรงเรียน   และกลยุทธกำรจัดให้นักเรียนได้ท้ำกิจกรรมที่สอดคล้อง กับ
หลักวิสัยทัศน์   และปรัชญำของโรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท้ำกิจกรรมค่ำยคุณธรรม  โดยมุ่งเน้น  กำรใช้
หลักธรรมทำงศำสนำที่นักเรียนนับถือ เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรด้ำเนินชีวิตและเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของ
นักเรียน   ตลอดทั้งมีกำรจัดอบรมทักษะด้ำนระเบียบวินัย  กำรแต่งกำย  กำรเข้ำแถว กำรเดินแถว  กำรปฏิบัติ
ตนตำมกฎระเบียบของสังคมได้อย่ำงมีคุณค่ำในตัวของนักเรียนเอง จัดให้นักเรียนได้ร่วมรณรงค์ต่อต้ำนสิ่งเสพติด   
จัดให้นักเรียนได้เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ด้ำนยำเสพติด เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวนักเรียน เพ่ือ
สอดคล้องกับหลักปรัชญำ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

๒. ผลการพัฒนา 
 จำกกำรด้ำเนินงำนในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุมำตรฐำนตำมวิสัยทัศน์  ปรัชญำ และจุดเน้นที่
ก้ำหนดขึ้น  ตำมมำตรฐำนพบว่ำ นักเรียนให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมโครงกำร กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ปรัชญำของโรงเรียนลำซำลที่ก้ำหนดว่ำ  

  “คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู และนักเรียนเป็นส าคัญ”  

ตลอดทั้งกำรปฏิบัติตนของนักเรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนลำซำลที่ก้ำหนดไว้ว่ำ  

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณธรรม พร้อมน าระเบียบวินัย  
        ห่างไกลยาเสพติด ร่วมคิดกับชุมชน อยู่บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”  
 
๓. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. อบรมปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนัก เล็งเห็นคุณค่ำควำมส้ำคัญของปรัชญำ และวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนให้มำกขึ้น โดยเน้นกำรปฏิบัติตนของนักเรียน และกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของนักเรียนทุกคน 
 ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้จำกภำยนอกให้มำกขึ้น 
 ๓. เปิดโอกำสให้วิทยำกรจำกภำยนอก เข้ำมำพัฒนำแนวทำงกำรจัดโครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อ
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ให้กับนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ จัดโครงกำร กิจกรรม
พิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบำย จุดเน้น ตำม
แนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ 

๓ ๒.๔๖    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒  ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุ 
                    ตำมเป้ำหมำย 

๒ ๑.๖๕    
 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ๑๕ ๕ ๔.๑๐      
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนลำซำลได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
  - กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนกำรคิด วิเครำะห์ 
  - กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนของนักเรียน 
 ๒. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  - กิจกรรมค่ำยคุณธรรม 
  -  กิจกรรมฟังเทศน์ 
 ๓. โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 
  - กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด 
  - กิจกรรมร่วมขจัดยำเสพติดกับชุมชน 
 ๔. โครงกำรวำงแผนชีวิตสู่ควำมพอเพียง 
  -  กิจกรรมออมทรัพย์ 
  -  กิจกรรมด้ำเนินตำมวิถีพอเพียง   
 ๕. โครงกำรติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ        
  - งำนติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
  - งำนติดตำม ตรวจสอบ  กำรด้ำเนินตำมแผนปฏิบัติ 
  - งำนติดตำมและประเมินผลผู้เรียน 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ทำงโรงเรียนลำซำลได้มีกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนโดยได้มีกำรวำงแผนในกำรท้ำงำนและ
ด้ำเนินงำนจนส้ำเร็จตำมก้ำหนด มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนวิชำกำรเพ่ือมุ่งพัฒนำงำนนักเรียนให้ส้ำเร็จและมีควำม
ภูมิใจในผลงำนของตนเองอย่ำงมีควำมสุข มีกำรร่วมคิดร่วมท้ำ ระหว่ำงบ้ำน ชุมชนและโรงเรียนท้ำงำนร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุขและมีควำมพร้อมในกำรท้ำงำนอ่ืนอย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ และเห็นคุณค่ำสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีไทยมีกำรด้ำเนินชีวิตตำมวิถีพอเพียงและแสวงหำควำมรู้ในอำชีพที่ตนเองสนใจอีกทั้งสนับสนุนให้มี
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อรองรับงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับงำนมำตรฐำนนี้อีกด้วย 
 
 



๒. ผลการพัฒนา 
 จำกกำรพัฒนำในมำตรฐำนที่ ๑๕  ได้สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกำรวำงแผนในกำรท้ำงำนและ
ด้ำเนินงำนจนส้ำเร็จ โดยมีกำรจัดกิจกรรมกำรทำงวิชำกำรและในด้ำนต่ำงๆข้ึนเพ่ือมุ่งพัฒนำนักเรียนให้ส้ำเร็จ
และมีควำมภูมิใจในผลงำนของตนเองไม่ว่ำเป็นกิจกรรม กำรเรียน และทักษะอื่นๆอย่ำงมีควำมสุขอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมด้ำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐำนแห่งควำมพอเพียงและท้ำงำนร่วมกับชุมชน  ซึ่งมีผลท้ำให้
กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๑๕  ในระดับ ด ี
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ก้ำหนดแผนพัฒนำในกำรท้ำงำนและด้ำเนินงำน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทุกด้ำนของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีควำม
ภูมิใจในผลงำนของตนเองไม่ว่ำเป็นกิจกรรม กำรเรียน และทักษะอ่ืนๆอย่ำงมีควำมสุข อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำมด้ำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐำนแห่งควำมพอเพียงและท้ำงำนร่วมกับชุมชน  ซึ่งผลจำกกำรจัด
กิจกรรมที่หลำกหลำยก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนและกำรประกอบอำชีพในอนำคตข้ำงหน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็นครทูี่ดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล  
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๖.๑  กำรพัฒนำครูสู่กำรเป็นครูที่ดีตำม
เจตนำรมณ์ของท่ำนนักบุญยวง เดอ ลำซำล 

๓ ๒.๗๓    
 

 

๑๖.๒  อภิบำลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ร่วม
พันธกิจแบ่งปันข่ำวดี 

๒ ๑.๗๖    
 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ๑๖  ๕ ๔.๔๙      
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนลำซำล ได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/ กิจกรรม ดังนี้ 

โครงกำรพัฒนำครูสู่กำรเป็นครูที่ดีตำมค้ำแนะน้ำของท่ำนนักบุญยวง เดอ ลำซำล 
- กิจกรรมกำรพัฒนำครูสู่กำรเป็นครูที่ดีตำมค้ำแนะน้ำของท่ำนนักบุญยวง 

โครงกำรฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคำทอลิก 
- กิจกรรมส่งเสริมควำมเชื่อ ควำมศรัทธำ ควำมรู้ และกำรเตรียมตัวเพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
- งำนสอนค้ำสอน 

โครงกำรพัฒนำครูสอนค้ำสอนโดยใช้สื่อกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 
โครงกำรส่งเสริมกระแสเรียก 
โครงกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคำทอลิก 

- กิจกรรมบรรยำกำศแห่งควำมรักและรับใช้ 
- กิจกรรมศำสนำตำมเทศกำล 

โครงกำรศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 
- กิจกรรมกองหน้ำร่ำเริง 
- กิจกรรมพลศีล 
- กิจกรรมยุวธรรมทูต 
- กิจกรรม Y.C.S. 
- กิจกรรมนักร้องประสำนเสียง 
- กิจกรรมเยำวชนลำซำล 

โครงกำรศำสนสัมพันธ์ ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง 
- กิจกรรมพุทธศำสนำ 
- กิจกรรมศำสนำอิสลำม 
- กิจกรรมคริสตจักรสัมพันธ์ 

โครงกำรอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงกำรส่งเสริมและสืบสำนงำนจิตตำรมย์ของท่ำนนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ  ลำซำล   
- กิจกรรมจิตอำสำ 
- งำนทุนกำรศึกษำ 
- งำนช่วยเหลือผู้ยำกไร้ 
- งำนช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำเป็นรำยบุคคล 

 
 



๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนลำซำล เป็นโรงเรียนคำทอลิก โดยมีคณะภรำดำลำซำลเป็นผู้ดูแล  ทั้งนี้โรงเรียนจึงได้ตระหนัก

ถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมตำมแบบอย่ำงของท่ำนนักบุญ ยอห์น แบป 
ติสท์ เดอ ลำซำล ผู้ก่อตั้งและเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนลำซำล 
 โรงเรียนลำซำลได้ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจศรัทธำตำมศำสนำที่ตนนับถือ และยัง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ครบทุกด้ำน เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังให้ครูและนักเรียนได้เติบโตในสังคมท่ีเต็มเปี่ยมไป
ด้วยคุณงำมควำมดี เป็นตัวอย่ำงแก่ผู้อื่น  และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในสังคมปัจจุบันด้วย ทั้งนี้โรงเรียนลำซำลเป็น
โรงเรียนคำทอลิกท่ีสนับสนุนด้ำนกำรประกำศข่ำวดี และกำรแพร่ธรรม จึงมีฝ่ำยอภิบำลของโรงเรียนในกำร
ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมเชื่อควำมศรัทธำให้แก่ครูและนักเรียนมำกยิ่งขึ้น  ซ่ึงได้น้ำแผนอภิบำลอัคร  
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ และอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิกมำเป็นแนวทำงของงำนอภิบำลในโรงเรียน งำนอภิบำล
ของโรงเรียนลำซำลได้แบ่งออกเป็น  ๖  ด้ำนดังต่อไปนี้   

๑.งำนอภิบำล  เป็นงำนที่จัดกิจกรรมกำรฟ้ืนฟูจิตใจของครูและนักเรียนคำทอลิก  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ควำมเชื่อควำมศรัทธำ   กำรเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่ำง ๆ  มีกำรพัฒนำครูค้ำสอนและกำรใช้สื่อที่มี
ประสิทธิภำพ และส่งเสริมกระแสเรียกในกำรเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ำ  

๒.งำนแพร่ธรรม  เป็นกำรจัดให้ภำพลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนคำทอลิกให้เด่นชัด ทั้งบรรยำกำศ
แห่งควำมรักและรับใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมศำสนำตำมเทศกำลต่ำง ๆ   

๓. งำนกิจกรรมคำทอลิก  เป็นงำนที่จัดกิจกรรมต่ำง ๆ  ตำมวัยของนักเรียนให้ได้เรียนรู้กำรเป็นศิษย์แท้
ของพระเยซูเจ้ำ  เช่น  กิจกรรมกองหน้ำร่ำเริง   กิจกรรมพลศีล   กิจกรรมยุวธรรมทูต  กิจกรรม Y.C.S.  
กิจกรรมเยำวชนลำซำล    กิจกรรมนักร้องประสำนเสียง   กิจกรรมสวดพระเมตตำ   

๔.งำนศำสนสัมพันธ์ เป็นงำนที่ส่งเสริมกิจกรรมในทุกศำสนำให้นักเรียนได้เข้ำใจ ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 
และร่วมกิจกรรมฉันท์พ่ีน้องในควำมรักซ่ึงกันและกัน  

๕. งำนคุณธรรมจริยธรรม  เป็นงำนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนให้สำมำรถเรียนรู้
และน้ำมำปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจ้ำวัน   

๖. งำนสังคมสงเครำะห์  เป็นงำนที่สืบสำนเจตนำรมณ์ของท่ำนนักบุญ ยอห์นแบปติสท์เดอ ลำซำล ใน
กำรช่วยเหลือ  แบ่งปันให้กับเด็กยำกจน  ผู้รอโอกำส  ไม่ว่ำจะเป็นกำรช่วยเหลือเรื่องทุนกำรศึกษำ   ผู้ยำกไร้  
และกำรช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ 
 
๒. ผลการพัฒนา 

โรงเรียนลำซำลได้ด้ำเนินตำมแผนงำนและทิศทำงงำนอภิบำลให้สอดคล้องควบคู่กับอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนคำทอลิก เพ่ือโรงเรียนจะได้เป็นสถำนศึกษำที่เป็นสนำมแพร่ธรรม ประกำศพระวำจำของพระเจ้ำให้กับ
ทุกคนและน้ำควำมรักของพระเจ้ำไปสู่ทุกคน ซึ่งภำรกิจหลักในงำนอภิบำลในสถำนศึกษำคือ กำรด้ำเนินงำนเพ่ือ
พัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่ครบในบริบทของสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำชีวิตที่สมบูรณ์ โดยยึดหลักปรัชญำของโรงเรียน  
ร่วมประสำนงำนกับทุกฝ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำบุคคล  ชีวิตกลุ่ม   
จิตตำรมณ์แห่งกำรเอ้ืออำทรต่อกันและกัน ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ อีกท้ังส่งเสริมควำมศรัทธำให้บุคลำกรทุก
ศำสนำเพื่อควำมสนำมฉันท์ (ศำสนำพุทธ , คริสต์ , อิสลำม ฯลฯ) ในขณะเดียวกันงำนอภิบำลของโรงเรียนต้อง
สอดคล้องกับนโยบำยของพระศำสนจักรแห่งประเทศไทยและคณะลำซำล โดยได้น้ำจิตตำรมณ์ของคณะภรำดำ
ลำซำล ซึ่งมีท่ำนนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลำซำลเป็นผู้ก่อตั้งและองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนมำเป็นแนวทำงใน
กำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนอภิบำลอัครสังฆมณฑลเทพฯ ฝ่ำยงำนอภิบำลจึงประกอบด้วย  

๑.งำนอภิบำล  เป็นงำนที่จัดกิจกรรมกำรฟ้ืนฟูจิตใจของครูและนักเรียนคำทอลิก  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ควำมเชื่อควำมศรัทธำ กำรเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่ำง ๆ มีกำรพัฒนำครูค้ำสอนและกำรใช้สื่อที่มีประสิทธิภำพ 
และส่งเสริมกระแสเรียกในกำรเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ำ   



๒.งำนแพร่ธรรม  เป็นกำรจัดให้ภำพลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนคำทอลิกให้เด่นชัด ทั้งบรรยำกำศ
แห่งควำมรักและรับใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมศำสนำตำมเทศกำลต่ำง ๆ   

๓. งำนกิจกรรมคำทอลิก  เป็นงำนที่จัดกิจกรรมต่ำง ๆ  ตำมวัยของนักเรียนให้ได้เรียนรู้กำรเป็นศิษย์แท้
ของพระเยซูเจ้ำ  เช่น  กิจกรรมกองหน้ำร่ำเริง   กิจกรรมพลศีล  กิจกรรมยุวธรรมทูต  กิจกรรม Y.C.S.   
กิจกรรมเยำวชนลำซำล  กิจกรรมนักร้องประสำนเสียง  กิจกรรมสวดพระเมตตำ   

๔. งำนศำสนสัมพันธ์ เป็นงำนที่ส่งเสริมกิจกรรมในทุกศำสนำให้นักเรียนได้เข้ำใจ ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 
และร่วมกิจกรรมฉันท์พ่ีน้องในควำมรักซ่ึงกันและกัน  

๕. งำนคุณธรรมจริยธรรมเป็นงำนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนให้สำมำรถเรียนรู้และ
น้ำมำปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจ้ำวัน   

๖. งำนสังคมสงเครำะห์  เป็นงำนที่สืบสำนเจตนำรมณ์ของท่ำนนักบุญ ยอห์นแบปติสท์เดอ ลำซำล ใน
กำรช่วยเหลือ  แบ่งปันให้กับเด็กยำกจน  ผู้รอโอกำส  ไม่ว่ำจะเป็นกำรช่วยเหลือเรื่องทุนกำรศึกษำ ผู้ยำกไร้  
และกำรช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ ซึ่งทุกโครงกำร/งำนและกิจกรรมเป็นกำรพัฒนำของควำมเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ตำมจิตตำรมณ์ของท่ำนนักบุญ โดยยึดแบบอย่ำงของพระเยซูเจ้ำเป็นรำกฐำน คือ ชุมนุมศิษย์พระคริสต์  
ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่ำวดี 
 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

คณะผู้บริหำร   คณะครู และนักเรียนได้กันสืบสำนจิตตำรมณ์ของท่ำนนักบุญยอห์น บัปติสท์ เดอ   ลำ
ซำล ในกำรจัดกิจกรรมที่เน้นกำรอภิบำลในทุก ๆ ด้ำน โดยได้ตระหนักในภำพลักษณ์ของกำรศึกษำคำทอลิกเน้น
บทบำทและส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก ตำมคุณค่ำพระวรสำร ดังนั้น
เพ่ือให้กำรพัฒนำในงำนอภิบำลให้มำกยิ่ง ๆ ขึ้น ทำงโรงเรียนจึงได้พยำยำม สร้ำงควำมตระหนักในกำรให้กำร
อบรม และสร้ำงจิตส้ำนึกในบรรยำกำศของควำมรัก/เมตตำ/รับใช้และซื่อตรง/ซื่อสัตย์ สนับสนุนให้โรงเรียนได้มี
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๗  สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำน้ำ
นโยบำยน้อมน้ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำขับเคลื่อนใน
สถำนศึกษำ 

๒ ๑.๖๔    
 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๒ ส่งเสริมกำรวำงแผน
กำรบูรณำกำรหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
สู่กำรเรียนรู้ 

๑ ๐.๘๒    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๓ พัฒนำกำรบริหำรอำคำร
สถำนที่ และจัดแหล่งกำร
เรียนรู้ในสถำนศึกษำตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ ๐.๘๑    
 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๔ ส่งเสริมให้มีกำรประสำน
สัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำง
คุณลักษณะอยู่อย่ำง
พอเพียงของผู้เรียน 

๑ ๐.๘๑    
 

 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ๑๗ ๕ ๔.๐๘      
 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนลำซำล ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/ 
กิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงกำรน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
๒. โครงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มสำระต่ำง ๆ 
๓. โครงกำรจัดแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำ 
๔. โครงกำรสำนสัมพันธ์อยู่อย่ำงพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนลำซำล ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมเสริมต่ำงๆ เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และ

ทักษะกำรด้ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยก้ำหนดโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง สำมำรถใช้ชีวิตในสังคมได้และน้ำควำมรู้
นั้นไปแลกเปลี่ยนกับชุมชน ซึ่งมีกำรจัดโครงกำรดังนี้ โครงกำรกำรน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวกำรด้ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จึงมี
กำรวำงแผนอบรมบุคลำกร กำรเตรียมแผนกำรสอนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรบรูณำกำรกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มสำระต่ำงๆ กำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังสำมำรถ
จัดในลักษณะบูรณำกำรหรือท้ำโครงงำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้
ด้วย โดยฝึกกำรค้ำขำยสินค้ำและบันทึกรำยรับรำยจ่ำยต้นทุนก้ำไร และบูรณำกำร ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข  โครงกำร
จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำทำงโรงเรียนได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ในกำรศึกษำ 
เช่นแปลงนำสำธิตซึ่งมีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรเผ่ยแพร่ควำมรู้ มีกำรจัดฐำนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำ โครงกำรสำนสัมพันธ์อยู่อย่ำงพอเพียงโดยมีกำรสนับสนุนเพ่ือสร้ำงสัมพันธ์
ระหว่ำงโรงเรียน บ้ำนและชุมชน มีกำรเชิญบุคลำกรจำกท้องถิ่นมำให้ควำมรู้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมโดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เช่น กำรท้ำบุญ   ตักบำตร ฟังธรรมะ จัดนิทรรศกำรเศรษฐกิจพอเพียง  
 
๒. ผลการพัฒนา 

จำกกำรด้ำเนินโครงกำร ทำงสถำนศึกษำได้มีกำรอบรมบุคลำกรในเรื่องกำรเรียนกำรสอนเศรษฐกิจ
พอเพียง และกำรบูรณำกำรเนื้อหำ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ได้แก่ ควำมพอเพียง ควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันโดยกำรสอดแทรกไปในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนเงื่อนไข อีกทั้งมีกำรจัดนิทรรศกำรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นกำรปลูกนักเรียนในเรื่องดังกล่ำวโดยมีกำรประเมินโครงกำรทุกโครงกำรสม่้ำเสมอ มี
กำรติดตำมกำรด้ำเนินงำน และหำแนวทำงแก้ไข ให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งควำมรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ
นักเรียนสำมำรถน้ำไปใช้ในชีวิตประจ้ำวัน 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยร่วมกันคิดค้นคว้ำนวัตกรรมใหม่ๆ ในกำรเผยแพร่ควำมรู้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้สู่ระดับชุมชนและในระดับโรงเรียน มีกำรฝึกบุคลำกร
และนักเรียนในกำรน้ำเนินตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงมีคุณภำพอยย่ำงต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๘   ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก

คะแนน 
คะแนน

ที่ได้ 
รับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
        
 ๕ ๔.๒๐      
ผลการรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๘  =  
๘๓.๖๖ 

      
 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
       โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร-กำรแนะแนว 
       -  งำนระเบียนสะสม 
       -  งำนคัดกรองนักเรียน (SDQ) 
          -  งำนจัดป้ำยนิเทศด้ำนกำรศึกษำ 
       -  งำนให้ค้ำแนะน้ำและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
        -  งำนแนะแนวและติดตำมผลกำรศึกษำต่อ 
        โครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       -  งำนจัดหำและมอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนที่รอโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 

 

 เนื่องจำกทำงโรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำงำนด้ำนช่วยเหลือเยำวชนผู้รอโอกำสทำงกำรศึกษำโดยได้
จัดท้ำโครงกำรขึ้น ๒ โครงกำร ได้แก่    
 ๑ . โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร-กำรแนะแนว เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จำกกำรใช้บริกำรงำน                    
แนะแนวในทุกด้ำน มีกำรจัดท้ำข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคลโดยบันทึกข้อมูลทุกด้ำนของนักเรียนลงในสมุด                                     
ระเบียนสะสม เพ่ือจะได้ทรำบถึงฐำนะ สภำพครอบครัว โรคประจ้ำตัว ควำมประพฤติ ผลกำรเรียน ควำมถนัด 
ควำมสำมำรถ ทักษะในด้ำนต่ำง ๆ ของนักเรียน เพ่ือให้กำรส่งเสริมและแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 
          มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถเข้ำใจและเห็นคุณค่ำในตนเอง หำจุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเองได้โดยจัดในคำบเรียนวิชำแนะแนว ให้นักเรียนได้ท้ำแบบทดสอบจำกที่คุณครูน้ำมำ หรือท้ำแบบทดสอบ     
ในอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะมีกำรแปลผลทันที  ท้ำให้นักเรียนได้รับทรำบถึงควำมถนัดและควำมสำมำรถของตนเอง                 
ซึ่งนักเรียนสำมำรถน้ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรค้นหำตนเองต่อไป และน้ำมำใช้ประโยชน์ในกำรด้ำเนินชีวิตได้
อย่ำงเหมำะสม  
          มีกำรจัดท้ำระบบคัดกรองนักเรียน(SDQ) โดยคุณครูประจ้ำชั้นและคุณครูแนะแนว ซึ่งในชั่วโมงแนะแนว
ครูจะให้นักเรียนท้ำแบบประเมิน SDQ แบบนักเรียนประเมินตนเอง และแปรผลแต่ละด้ำนเพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ตนเอง และรู้ว่ำพฤติกรรมตนเองอยู่ในระดับใด และให้ครูประจ้ำชั้นท้ำแบบประเมิน SDQ ซึ่งเป็นกำรประเมิน
นักเรียนในด้ำนต่ำงๆเพื่อหำแนวทำงกำรส่งเสริม ปรับปรุง และแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหำอย่ำงเหมำะสม  
           มีกำรจัดป้ำยนิเทศด้ำนกำรศึกษำเพ่ือให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับเรื่องกำรศึกษำต่อในในสถำบัน              
ต่ำง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน้ำข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรตัดสินใจเพ่ือเลือก
เรียนต่อได้อย่ำงเหมำะสม 

            มีงำนให้ค้ำแนะน้ำและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคลเพ่ือให้ค้ำปรึกษำแก่นักเรียนที่มีปัญหำ และ
ข้อบกพร่องในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เรื่องกำรเรียน และเรื่องส่วนตัว ได้รับกำรช่วยเหลือและสำมำรถเรียนต่อได้  โดยมี
คุณครูประจ้ำชั้น ครูแนะแนว ครูฝ่ำยกิจกำรนักเรียน หรือหัวหน้ำระดับชั้นต่ำง ๆ เป็นผู้ให้ค้ำปรึกษำ โดยมี                         
กำรรวบรวมข้อมูล บันทึกผล และติดตำมผลของกำรให้ค้ำปรึกษำอย่ำงต่อเนื่อง   



            มีงำนแนะแนวและติดตำมผลกำรศึกษำต่อ มีกำรรวบรวมข้อมูลเรื่องกำรศึกษำต่อและแนะน้ำให้นักเรียน
ได้เลือกเรียนในสำขำวิชำที่เหมำะสมกับควำมถนัดและควำมสำมำรถของนักเรียนเอง  มีกำรติดตำมผลกำรศึกษำ
ต่อของนักเรียนเมื่อจบกำรศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๖ ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
๖ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรให้ค้ำปรึกษำและแนะแนวเรื่องกำรศึกษำต่อในปีต่อ ๆ ไป  จำกกำรด้ำเนินงำนตำม
โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร-กำรแนะแนว ผลกำรด้ำเนินงำนอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๕ 

 
   ๒. โครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดท้ำขึ้นเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่รอโอกำสทำงกำรศึกษำให้ ได้รับ

กำรดูแลช่วยเหลือ/ส่งเสริม และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และมีโอกำสทำงกำรศึกษำทัดเทียมกับผู้ อ่ืน                   
มีกำรคัดกรองนักเรียนเพ่ือเข้ำรับทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และเหมำะสม มีแหล่งเงินทุนทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอก  โดยเฉพำะโรงเรียนได้ให้ควำมช่วยเหลือกับนักเรียนที่ทำงบ้ำนประสบกับปัญหำทำงด้ำนกำรเงิน โดย
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรเรียน ให้ทุนอำหำรกลำงวัน ที่พักส้ำหรับนักเรียนที่บ้ำนอยู่ต่ำงจังหวัด และปีนี้ได้ให้
ทุนกำรศึกษำ หนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน และเสื้อผ้ำแก่นักเรียนชั้น ป.๒/๗ ที่บ้ำนถูกไฟไหม้ จ้ำนวน ๑ รำย  

รวมเป็นทุนจำกโรงเรียนลำซำล จ้ำนวน ๗๖ ทุน ซึ่งแยกเป็นทุนต่ำง ๆ ดังนี้ 
   -    ทุนค่ำธรรมเนียมกำรเรียน  ๑๕๑,๗๘๖.๐๐    บำท 
   -    ทุนค่ำธรรมเนียมอ่ืน          ๘๖,๒๐๐.๐๐  บำท 
   -    ทุนอำหำรกลำงวัน   ๑๘๔,๘๐๐.๐๐    บำท 
       รวมเป็นเงินทั้งหมด  ๔๓๒,๗๘๖.๐๐    บำท                     
แหล่งเงินทุนภำยนอกโรงเรียนได้แก่ทุนจำกสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนลำซำล ซึ่งมอบให้แก่นักเรียนทุกปี เป็น 
จ้ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บำท โดยแบ่งเป็น ๔๐ ทุนๆ ละ ๒,๕๐๐.-บำท  ทุนจำกศิษย์เก่ำ(คุณแดเนียล  บุณย
นิตย์) จ้ำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๖,๐๐๐.- เป็นจ้ำนวน เงิน ๓๐,๐๐๐.-บำท  ส่งผลให้นักเรียนสำมำรถเรียนต่อได้และ
อยู่ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมีควำมสุข    

       นอกจำกนี้ทำงฝ่ำยบริกำรยังมีกำรจัดกิจกรรมจัดหำทุนเพื่อช่วยเหลือผู้รอโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่
นักเรียนน้องๆ ที่อยู่ต่ำงโรงเรียน เช่น นักเรียนที่อยู่อ้ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กำรเรียนรู้    
เปิดใหม่ของมูลนิธิลำซำล และมอบทุนเป็นค่ำอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กก้ำพร้ำที่ศูนย์เด็กก้ำพร้ำมหำไถ่ พัทยำ 
ฯลฯ  จำกกำรด้ำเนินงำนตำมโครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่ำผลกำรด้ำเนินงำนอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อย
ละ ๘๔.๑๖   
 

๒. ผลการพัฒนา 
 จำกกำรด้ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริกำร-กำรแนะแนว และ โครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน                         
ตำมมำตรฐำนที่ ๑๘ ช่วยเหลือเยำวชนผู้รอโอกำสทำงกำรศึกษำ    ผลกำรด้ำเนินงำนอยู่ในเกณฑ์ดี  คิดเป็น             
ร้อยละ ๘๓.๖๖   
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๑.  พัฒนำระบบงำนด้ำนกำรแนะแนวให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
๒.  ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนต่อตรงตำมควำมถนัดของตนเองให้มีจ้ำนวนเพิ่มมำกขึ้น 
๓.  ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตใจเมตตำ รู้จักกำรเสียสละ และรักกำรเป็นผู้ให้อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๙   สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชน 
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

รับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๑  
สถำนศึกษำสร้ำงควำมสัมพันธ์

ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่ำใน
กำรร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
๒ 

 
๑.๗๘ 

    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๒  
สถำนศึกษำร่วมมือกับ

ผู้ปกครองในกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

 
๒ 

 
๑.๗๘ 

    
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๓  
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง

บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ครอบครัว 
ชุมชนองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
๑ 

 
๐.๙๑ 

     
 

ผลการรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๙   ๕ ๔.๔๗      
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 
 
 
๑.วิธีการพัฒนา 
 ฝ่ำยสัมพันธ์ชุมชนได้ตระหนักถึงควำมส้ำคัญของกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำง 
บ้ำน โรงเรียน และชุมชนจึงได้จัดโครงกำร งำน กิจกรรม ที่เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่ำได้มี
ส่วนพัฒนำกำรศึกษำโดยกำรจัดกิจกรรมส้ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำแนวกำร
ด้ำเนินกำรที่ต้องกำรให้โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำ ให้ได้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้ นอกจำกนั้นโรงเรียนได้จัด
ให้มีกำรประชุมผู้ปกครอง  เพ่ือรับทรำบแนวทำงที่โรงเรียนจะ ท้ำกำรจัดกำรพัฒนำกำรศึกษำและร่วมมือกันเพ่ือ
ส่งเสริมกำรศึกษำรวมทั้งแก้ปัญหำในกำรเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นอกจำกนั้นยังส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่
ดีระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมเยี่ยมทหำรผ่ำนศึก ที่
โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก กิจกรรมถวำยเทียนจ้ำน้ำพรรษำ ที่วัดผ่องพลอย วัดบำงนำนอก วัดศรีเอี่ยม ซึ่งเป็นวัด
ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับสถำนศึกษำ กิจกรรมลำซำลแรลลี่ ที่โรงแรมแอมบำสเดอร์ จอมเทียน พัทยำ กิจกรรม
กำรตักบำตรในวันเด็ก ณ โรงเรียนลำซำล กิจกรรมบวชสำมเณรภำคฤดูร้อน ที่วัดปัญญำนันทำรำม  และให้ควำม
ช่วยเหลือชุมชน ผู้ด้อยโอกำส เช่น กำรบริจำคสิ่งของให้มูลนิธิโคเออร์ กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกมหำวำต
ภัยไช่เหี่ยนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทำงโรงเรียนให้บริกำรแก่ผู้ปกครอง ชุมชนในด้ำนกีฬำ เช่น กำรจัดกำรแข่งขัน
ฟุตบอลขององค์กรภำยนอก ในด้ำนกำรใช้สถำนที่ของโรงเรียน เช่น กำรจัดงำนแต่งงำน ของบุคลำกรโรงเรียน 
หรือบุคลำกรในชุมชน ศิษย์เก่ำ นอกจำกนั้นผู้ปกครองและชุมชน สำมำรถรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียน
โดยผ่ำนทำงเว๊บไซต์ของโรงเรียน จำกวำรสำรของโรงเรียน ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่ำในกำรพัฒนำศึกษำที่ชัดเจน ตลอดจนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
ในกำรด้ำเนินอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสัมฤทธิผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียน 



๒. ผลการด าเนินงาน 
  จำกกำรด้ำเนินงำนของฝ่ำยสัมพันธ์ชุมชน ท้ำให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมมือในกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ท้ำให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และได้รับกำรสนับสนุน
จำกผู้ปกครองและชุมชนในด้ำนกำรน้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำให้ควำมรู้และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนได้
มีประสบกำรณ์จริงในกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถน้ำควำมรู้นั้นไปพัฒนำกำรเรียนของตนเอง ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่
ดีขึ้น 
๓. แนวทางการพัฒนาปรับปรุง                                                                                                               
  ๑.  โรงเรียนควรจัดกำรประชุมในรูปแบบ กำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเป็นรำยห้องเรียนเพ่ือครู
และผู้ปกครองได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ร่วมมือกันแก้ปัญหำทั้งทำงด้ำนกำรเรียน และควำมประพฤติ            
  ๒. น้ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลโครงกำร งำน กิจกรรม มำสรุปเพื่อน้ำมำเป็นแนวทำงในกำรแก้ไข 
ปรับปรุงและพัฒนำเพื่อควำมสร้ำงควำมเข้ำที่ตรงกันระหว่ำง บ้ำน โรงเรียน และชุมชน เป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน  

๓. มีกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียนให้สังคมได้ทรำบควำมเคลื่อนไหวของทำงโรงเรียนอย่ำง
เป็นปัจจุบัน โดยผ่ำนเว็ปไซต์ของทำงโรงเรียนอย่ำงสม่้ำเสมอและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒๐   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็น 
มาตรฐาน  และทันต่อการให้บริการ 
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

รับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐.๑  
จดัระบบข้อมูลสำรสนเทศ งำน

ทะเบียนโรงเรียน และงำนพัสดุภัณฑ์ ให้
เป็นมำตรฐำน สำมำรถให้กำรสนับสนุน
ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี 

 
 

๒ 

 
 

๑.๗๒ 

    
 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐.๒  
พัฒนำระบบงำนเงินให้เป็น

มำตรฐำน ตอบสนองกำรบริหำรจัดกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
๓ 

 
๒.๖๐ 

    
 

 

ผลการรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒๐   ๕ ๔.๓๒      
 
ร่องรอยควำมพยำยำม (โครงกำร/กิจกรรมที่ท้ำ) 

โครงกำรพัฒนำระบบงำนด้ำนธุรกำร – กำรเงินของโรงเรียน 
๑. กิจกรรม  ปรับปรุงเครือข่ำยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
๒. กิจกรรม  พัฒนำงำนทะเบียนให้มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
๓. กิจกรรม  พัฒนำโปรแกรมแสดงผลกำรเรียนในระบบอินเทอร์เน็ตภำยในให้รวดเร็วถูกต้อง     
๔. กิจกรรม  พัฒนำข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
๕. กิจกรรม  เพิ่มประสิทธิภำพงำนกำรเงิน-บัญชีให้ทันต่อกำรบริกำร และงำนบริหำร 
๖. กิจกรรม  จัดท้ำรำยงำนและตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมงบประมำณ 
๗. กิจกรรม  ปรับปรุงข้อมูลพัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ฝ่ำยธุรกำรได้ท้ำแผนพัฒนำของโรงเรียน โดยยึดเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนที่ ๒๐ ที่
กล่ำวถึง “กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนโรงเรียนและพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมำตรฐำนและทันต่อ
กำรให้บริกำร” มำประกอบกับแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงงำนของปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ แล้วสร้ำงแผนพัฒนำปี
กำรศึกษำ  ๒๕๕๖  ให้ครอบคลุมตำมแผนยุทธศำสตร์ของปี  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖  จึงได้จัดท้ำโครงกำรพัฒนำขึ้นมำ  
๑  โครงกำรชื่อ  โครงกำรพัฒนำระบบงำนด้ำนธุรกำร-กำรเงินของโรงเรียน  ประกอบไปด้วย  ๗  กิจกรรม  คือ 
  ๑. กิจกรรม  ปรับปรุงเครือข่ำยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 

๒. กิจกรรม  พัฒนำงำนทะเบียนให้มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
๓. กิจกรรม  พัฒนำโปรแกรมแสดงผลกำรเรียนในระบบอินเทอร์เน็ตภำยในให้รวดเร็วถูกต้อง 
๔. กิจกรรม  พัฒนำข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
๕. กิจกรรม  เพิ่มประสิทธิภำพงำนกำรเงิน-บัญชีให้ทันต่อกำรบริกำร และงำนบริหำร 
๖. กิจกรรม  จัดท้ำรำยงำนและตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมงบประมำณ 
๗. กิจกรรม  ปรับปรุงข้อมูลพัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
บัดนี้กิจกรรมทั้ง  ๗  ข้อที่กล่ำวมำได้รับกำรปฏิบัติตำมแผนงำนเรียบร้อยแล้ว 
 
 



ผลการด าเนินงาน 
 จำกกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรใน ๗ กิจกรรมของฝ่ำยธุรกำร - กำรเงนิที่ได้ท้ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ 

๑.  กำรปรับปรุงเครือข่ำยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน พบว่ำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกจุด  ครูและนักเรียนสำมำรถศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้จำกอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและ
รวดเร็ว แต่ควรจะมีกำรปรับปรุงสำยส่งสัญญำณในบำงจุด ให้เป็นสำย Fiber Optic ซึ่งจะท้ำให้ใช้งำนได้ดีและ
รวดเร็วขึ้น 

๒.  ฐำนข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครูมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเพียงพอต่อกำรใช้งำนในโรงเรียน  มีกำร
จัดเก็บฐำนข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครูอย่ำงเป็นระบบ  เจ้ำหน้ำที่มีกำรติดตำมตรวจสอบฐำนข้อมูลให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  ข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียนและครูสำมำรถน้ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนทะเบียน
ใน ปีกำรศึกษำต่อไปได้ มีกำรพัฒนำระบบงำนทะเบียนนักเรียนและครูให้ทันสมัยอยู่เสมอ    นอกจำกนี้ยังมีกำร
วำงแผนก้ำหนดขั้นตอนกำรด้ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบในทิศทำงเดียวกันเพ่ือควำมถูกต้องของข้อมูล 
 ๓.  โปรแกรมแสดงผลกำรเรียนในระบบอินเทอร์เน็ตมีกำรประมวลผลรวดเร็วเมื่อมีกำรเข้ำใช้งำน
หลำยๆเครื่องในเวลำเดียวกัน ท้ำให้ผู้เข้ำใช้งำนได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว  มีกำรตรวจเช็คโปรแกรมให้อัพเดท
และเพ่ิมสมรรถนะของเซิร์ฟเวอร์ให้มีประสิทธิภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 

๔.  มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศได้ง่ำย เมื่อใช้
งำนข้อมูลสำรสนเทศแล้วมีควำมพึงพอใจเนื่องจำกใช้ประโยชน์จำกข้อมูลได้ในทุกสถำนกำรณ์ ฐำนข้อมูล
สำรสนเทศมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเพียงพอต่อกำรใช้งำนในโรงเรียน มีกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็น
ระบบ  เจ้ำหน้ำที่มีกำรติดตำมตรวจสอบฐำนข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  ข้อมูลพื้นฐำนของสำรสนเทศ
สำมำรถน้ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนในปีกำรศึกษำต่อไปได้ มีกำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศให้
ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจำกนี้ยังมีกำรวำงแผนก้ำหนดขั้นตอนกำรด้ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบในทิศทำงเดียวกันเพ่ือ
ควำมถูกต้องของข้อมูลนักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้บริหำร   

๕. มีควำมพึงพอใจในกำรช้ำระค่ำธรรมเนียมกำรเรียนมำกข้ึน  มีอุปกรณ์ให้บริกำรที่ทันสมัย รวดเร็ว 
เหมำะสมบุคลำกรที่มำให้บริกำรมีเพียงพอต่อกำรบริกำรผู้ปกครอง สถำนที่ท่ีให้บริกำรก็สะดวกข้ึน กว้ำงขวำง 
สำมำรถรองรับผู้ปกครองได้ กำรประชำสัมพันธ์เรื่องอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรเรียนให้กับผู้ปกครองก็ชัดเจน 
ถูกต้อง  ในกำรด้ำเนินงำนของฝ่ำยทุกข้ันตอนได้น้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ งำนกำรเงินทุกขั้นตอน 

๖.  มีกำรจัดท้ำรำยงำนกำรเงินมีกำรตรวจสอบข้อมูล จัดท้ำเอกสำรหลักฐำน และส้ำรองข้อมูลเก็บไว้ 
แล้วน้ำข้อมูลต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน รำยงำนทำงกำรเงิน  เสนอต่อ คณะกรรมกำรบริหำร  
คณะกรรมกำร 4 ฝ่ำย  ของโรงเรียน 

 -  งบประมำณกำร    
 -  แผนกำรใช้เงินรำยหัวนักเรียน 

 -  งบกระแสเงินสด 
 -  งบรำยได้ – ค่ำใช้จ่ำย 
 -  งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
 ในกำรด้ำเนินงำนและตรวจสอบต่ำงๆ  ฝ่ำยได้น้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร
ด้ำเนินงำน  

๗.  มีรำยงำนพัสดุครุภัณฑ์ที่สำมำรถใช้งำนได้สะดวก  ข้อมูลที่ผู้บริหำรได้รับมีควำมถูกต้อง เหมำะสม  
และเพียงพอต่อกำรบริหำรงำน 

 
 
 
 



๓.  แนวทางพัฒนาปรับปรุง 
๑.  สนับสนุนให้บุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรงำนธุรกำร – กำรเงิน 
     ที่ทันสมัย 
๒.  ส่งเสริมกำรน้ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำของฝ่ำย 
๓.  พัฒนำงำนบริกำรของฝ่ำยให้มีควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร 
๔. พัฒนำสำยส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ตให้เป็น Fiber Optic แทนสำย lan เดิมจะท้ำให้อินเตอร์เน็ต 
    เร็วขึ้น 

 


