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ค าน า 
  

เอกสารฉบับนี้เป็นการเขียนรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหานคร เป็นการ
สรุปผลการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ที่แสดงผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่สอดคล้อง      
กับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ทางโรงเรียนได้จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานทั้ง 3 มาตรฐาน จากการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ มีการก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ   การด าเนินงานตามแผนพัฒนา และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งๆ 
ข้ึน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการในรูป  PDCA การเขียนรายงานการประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
น าเสนอผลการจัดการศึกษา ในรอบปีที่ที่ผ่านมาซึ่งรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนลาซาลฉบับนี้ได้ผ่าน
การลงนามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ก่อนที่จะส่งผลการรายงานไปยัง ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่เป็นต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน    

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ท าให้โรงเรียนมองเห็นแนวทางการด าเนินงานและผลสะท้อนจากการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
เป็นการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในปีการศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรปุของผูบ้ริหาร 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
โรงเรียน ลาซาล  รหัส 10100778 ที่ตั้ง  752 ถนนสุขุมวิท ซอยลาซาล   

แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
โทรศัพท์    0-2393-3510  โทรสาร    0-2748-6855    
e-mail: webmaster@lasalleschool.ac.th    website: www.lasalleschool.ac.th   
ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ  เมษายน 2506 เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวนนักเรียน     4967    คน     จ านวนบุคลากรของโรงเรียน   269  คน 
 

ตอนท่ี 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2) หลักฐานสนบัสนุนผลการประเมินตนเองตามระดบัคุณภาพ 

2.1 เป้าหมายของสถานศึกษามุ่งพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม
และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ เด็กมีพัฒนาการตรงตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด
สามารถศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึนไป มีหลักสูตรสถานศึกษาและมีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามหลักสูตร มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นอย่างดี 

2.2 โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ ระดับก่อนประถมศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วม
ในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.๒๕๖๐ และให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน บุคลากรครูมีจ านวนเพียงพอและ
เหมาะสมกับช้ันเรียน  มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
บุคลากรครูได้เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อน าความรู้มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กเป็นรายบุคคล  สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก สื่อมีความหลากหลาย มีสื่อเพื่อการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีเพียงพอต่อความ
ต้องการ มีการให้บริการ ยืม คืน สื่อเพื่อการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับบุคลากรครูและผู้เกี่ยวข้อง มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รายงานผลการประเมินตนเอง
ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ครูมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม
และสติปัญญา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง สร้างโอกาสให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า รู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  มีความสมดุลเต็มตามศักยภาพ และมีความสุข   มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย บุคลากรครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุและความสนใจของเด็ก มีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผูเ้กี่ยวข้องมสี่วนร่วม น าผลการประเมนิ
ที่ได้ ไปจัดกิจกรรมซ่อมเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 



 

 

 

 

 
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอ่ไปอย่างไรให้ได้ระดบัคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 

3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1   โครงการประเมินพัฒนาการผู้เรยีน 
3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3   โครงการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ด ี
4.1  เด็กใฝ่รู้ใฝเ่รียน รกัการอ่าน  
4.2  เด็กมีวินัยในการเข้าแถว เดินแถว 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
5.2  สถานศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1  มีหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
6.2  ส่งเสริมพฒันาการเด็กครบทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสตปิัญญา 
6.3  บุคลากรครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและมจีรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพดีเลิศ 
2) หลักฐานสนบัสนุนผลการประเมินตนเองตามระดบัคุณภาพ 

2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร    
และการคิดค านวณ นักเรียนมีพัฒนาการที่อ่านออก เขียนได้ อ่านจับใจความ และมีความ 
สามารถ ในการสื่อสารได้ดี  มีทักษะในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ       
มีการท างานเป็นทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักการแก้ปัญหา นักเรียนได้รับการพัฒนาใน
ด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ และผลงานของตนเองได้ มีการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยที่ครูได้
พัฒนาการสอนของตน โดยใช้สื่ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีประกอบการสอน จากการพัฒนาการ
เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในด้านการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมถึงการคิดวิเคราะห์    
ท าให้มีพัฒนาการในการสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติและระดับโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึนในแต่ละระดับ มีผลการประเมินระดับชาติและระดับ
โรงเรียน สามารถน าความรู้ไปพัฒนาการเรียนท าให้ผลสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงข้ึน 

2.2  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) และหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยเน้นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ มีการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ มีการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมสร้างสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ  ได้อย่างหลากหลาย เพื่อน ามาประกอบการเรียน พัฒนาตนเองให้
มีความสามารถ น าความรู้ไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 



 

 

 

 

2.3  มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน     
มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายของการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียนตาม ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน มีปฏิทิน
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนตลอดปีการศึกษา 2562 และใช้การบริหารงานในรูปแบบ PDCA มีการ
วางแผนงานก่อนลงมือกระท า เมื่อท าแล้วก็มีการติดตามตรวจสอบอย่างมีระบบ น าผลการ
ประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินการต่อไป 

2.4  นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถ่ินและประเทศชาติของตน เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรู้ ฝึกให้นักเรียน
เป็นผู้มีความพอเพียง ประกอบกับน าค าสอนของพ่อ(ในหลวงรัชกาลที่ 9) มาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง ทั้งนี้ผู้ เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

2.5  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสม ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรูปของโรงเรียน บ้านและชุมชน มีภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์
ชาวบ้านมาร่วมจัดการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้นักเรียนมคีวามรู้และประสบการณ์ตรง เกิด
ทักษะในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ส่งเสริมให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและได้พัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองเพิ่มข้ึน 

 
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอ่ไปอย่างไรให้ได้ระดบัคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูข้ึน 
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดท าโครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                        ทุกปีการศึกษา 
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดท าโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ         
            การเรียนรู ้
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 จัดท าโครงการพฒันาความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ 

        ให้มากขึ้น 
3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 จัดท าโครงการสง่เสรมิความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

        และการสืบค้นข้อมลู 
3.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้เรียนใช้แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียนใหเ้กิด 

        ประโยชน์สูงสุด 
3.7 แผนปฏิบัติงานที่ 7 จัดท าโรงเรียนคุณธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ด ี
4.1 ด้านนวัตกรรม 
- การจัดท าหนังสือ Big Book เกี่ยวกับการเรียนการสอนในบทเรียนวิทยาศาสตร ์
- การสร้างห้องเรียนเสมือนจริงในวิชาฟิสกิส์ 
- การใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ในการสอน “เกมสส์ร้างสรรค์เพื่อการศึกษา” 
- นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Microbit 
- โครงงานอจัฉริยะ เช่น ระบบเปิด – ปดิ ไฟอัตโนมัติ  และ ระบบรดน้ าต้นไม้อัตโนมัต ิ

 

4.2 ด้านแบบอย่างที่ด ี
- เป็นโรงเรียนทีส่่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
- การบ าเพ็ญตนเป็นจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชนเพื่อประโยชนส์่วนร่วม  

ครูและนักเรียนส่วนหนึง่เป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
- เป็นโรงเรียนทีส่่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
- โรงเรียนส่งเสริมกจิกรรมรักการอ่าน (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
- ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเข้าสูก่ารเรียนรู้ในโรงเรียน 

และการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ขยายผลไปสู่ผูป้กครองและชุมชน  
- โรงเรียนมีแผลการด าเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างชัดเจน และเป็นรปูธรรม 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการ

แก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1  เป็นโรงเรียนที่รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจนได้เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 
5.2  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551            

(ฉบับปรับปรุง 2561) และมีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระฯ และทุก
ระดับช้ันทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม มีการวิเคราะห์หลักสูตรและปรับพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับผู้เรียนทุกปีการศึกษา  

5.3  โรงเรียนมีการส่งเสริมจัดสื่อเทคโนโลยี (E-board) ทุกห้องเรียนทุกระดับ มีห้องเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ มีห้องคอมพิวเตอร์พร้อมสัญญาณ Internet ทุกระดับ และส่งเสริมครูใน
การจัดการเรียนการสอน Online ในรูปแบบของ Google Classroom 

5.4  โรงเรียนได้มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา มีการสอน
สอดแทรกเข้าในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีหลักคิดในการปฏิบัติ มีเหตุมีผลในการ
กระท าและขยายผลความรู้ไปสู่บ้านและชุมชน 

5.5  โรงเรียนมีอาคารสถานที่มั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด ถูกสุขอนามัย และปลอดภัย 
พร้อมทั้งมีแหล่งเรยีนรู้มากมายภายในบรเิวณโรงเรยีนให้นักเรียนได้เรยีนรู้และมีประสบการณ์
ตรงทุกระดับช้ัน 

5.6  โรงเรียนได้มีระบบการวัดผล ประเมินผลที่ถูกต้อง เหมาะสม และยุติธรรม มีการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

 

 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551           
     (ฉบับปรังปรุง 2561) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้มีการปรับหลักสูตรให้ถูกต้องตามการ

เปลี่ยนแปลงการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาฯ และการงานอาชีพ รวมทั้ งจัดท าหลักสูตรที่ เปลี่ยนแปลงของระดับก่อน
ประถมศึกษาให้ถูกต้อง 

6.2  จัดระบบการวัดผล ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ที่ถูกต้องเหมาะสมและยุติธรรม 
6.3  ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ วิธีการ Active 

Learning ในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม    คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Stem Education 

6.4 ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่พอเพียง มีหลักคิดในการด าเนินชีวิต มีเหตุมีผลในการกระท า
และขยายผลความรู้นี้ไปสู่สังคม 

6.5 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี น าความรู้ มาพัฒนา ประกอบการ
จัดการเรียนการสอน 

6.6 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย พัฒนาตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 

6.7 ส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงการคิดค านวณ 
  

 
 
 

     ลงนาม....................................................(ผู้อ านวยการโรงเรยีน) 
        ( นางสาวชนิดา  สุทธิจิต ) 

                      วัน................เดอืน.........................................พ.ศ…………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
1. ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1.1 โรงเรียน ลาซาล  รหัส 10100778 ที่ตั้ง  752 ถนนสุขุมวิท ซอยลาซาล   
แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
โทรศัพท์    0-2393-3510  โทรสาร    0-2748-6855    
e-mail: webmaster@lasalleschool.ac.th    website: www.lasalleschool.ac.th   
ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ  เมษายน 2506 เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวนนักเรียน     4967    คน     จ านวนบุคลากรของโรงเรียน   269  คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อื่น ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห ์
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกต ิ
    อิสลามควบคู่สามญั  
การจัดการเรยีนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับท่ีเปิดสอน 

ระดับท่ีเปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาลปีที่ 1 6 - 127 113 - - 240 
อนุบาลปีที่ 2 6 - 130 110 - - 240 
อนุบาลปีที่ 3 6 - 107 133 - - 240 

รวม 18 - 364 356 - - 720 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 - 227 190 - - 417 
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 - 227 184 - - 411 
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 - 217 168 - - 385 
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 - 191 178 - - 369 
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 - 206 175 - - 681 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 - 230 187 - - 417 

รวม 51  1298 1082   2380 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 - 223 199 - - 422 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 - 214 198 - - 412 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 - 168 174 - - 342 

รวม 26  605 571   1176 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 - 127 98 - - 225 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 - 149 101 - - 250 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 - 116 100 - - 216 

รวม 15  392 299   691 
รวมท้ังสิ้น 110  2659 2308   4967 
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  1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบคุลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - - 1 - 1 
- ผู้จัดการ - 1 - - 1 
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

รวม - 1 3 - 4 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจุ 3 28 5 - 36 
- ครูต่างชาติ - - - - - 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ 2 97 3 - 102 
- ครูต่างชาติ - 7 - - 7 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจุ 2 65 17 - 84 
- ครูต่างชาติ  1 - 1 - 2 

รวม 8 197 26 - 231 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าที่ 3 6   9 
5.อื่นๆ (ระบุ)... 1 16 1  18 

รวม 4 22 1  27 
รวมทั้งสิ้น 12 220 30  262 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    1 : 20 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 40 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    1 : 20 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 47 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    1 : 20 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 46 
 

   
 
 



 

 

 

 

  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุม่สาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 25 12 - - - - 
ภาษาไทย - - 16 6 9 - 
คณิตศาสตร์ - - 8 12 13 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 10 - 18 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 9 3 11 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 9 1 6 1 
ศิลปะ - - 6 1 7 - 
การงานอาชีพ - - 11 2 9 5 
ภาษาต่างประเทศ - - 18 5 8 3 
แนะแนว - - 2 - 6 - 

  1.3.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 64 33 
- เนตรนาร ี 62 24 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - 44 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 5 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 51 41 
- อื่นๆ...ให้ระบุ (เยาวชนลาซาล) - 6 

   กิจกรรมแนะแนว 51 28 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 102 82 

   1.3.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพญ็ประโยชน ์
จ านวน

ผู้บังคับบัญชา 
จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 65 53 12 53 12 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  57 43 14 43 14 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 61 47 14 47 14 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามญั - - - - - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 44 - - - - 

รวม 227 143 40 143 40 
    



 

 

 

 

  1.3.5  สรุปจ านวนครูท่ีท าหน้าท่ีคัดกรอง  และนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง จ านวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม 
ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ได้รับเงิน
เพิ่มพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

- - - - - - - 
 
  1.3.6  สรุปจ านวนครูท่ีเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จ านวนครูที่เข้ารับการอบรม หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม พ.ศ. 
1. นายสิฏฐิ์   สุทธสนธ์ิ 
2. นายพิชชานันท์ธฤติพันธ์  ใบบาง 

โรงเรียนลาซาลนครสวรรค์ 2561 

1. นายสิฏฐิ์   สุทธสนธ์ิ 
2. นายพิชชานันท์ธฤติพันธ์  ใบบาง 

โรงแรมรอยัล ปริ้นท์เซส 2562 

 
 

1 ข้อมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา คุณภาพของโรงเรียนข้ึนอยู่กบัคุณภาพของครูและนักเรียนเป็นส าคัญ 
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุง่สู่คุณภาพการศึกษา พฒันาคุณธรรม พร้อม

น าระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด ร่วมคิดกบัชุมชน อยู่บนพื้นฐานแห่ง
ความพอเพียง 

พันธกิจ 1. ส่งเสริมให้นกัเรียนได้พัฒนาตนเตม็ศักยภาพในทุกกลุ่มสาระ มีนิสัยรัก
การอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียน มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่
เรียนใฝรู่ ้

2. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกบันักเรียนตามหลกัสูตรการศึกษา
แห่งชาติ และความเหมาะสมกบัท้องถ่ิน มุ่งสู่ความมทีักษะและความ
ช านาญในวิชาชีพพื้นฐาน มีการจัดระบบด้านการวัดผลประเมินผลการ
เรียนอย่างเป็นระบบ 

3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จกัความ
พอเพียง รักประชาธิปไตยไม่เกี่ยวข้องอบายมุขต่าง ๆ อนรุักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมไทยและมจีิตอาสา 

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะการ
สอน เน้นการสอนที่เป็นกระบวนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วย
ในการสอน 

5. พัฒนาบุคลากรครูให้มีวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีจิตส านึกและค่านิยมในการท างาน
ที่ด ี

 

 



 

 

 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 6. ส่งเสริมครูให้มจีิตตารมณ์ตามค าสอนของท่านนักบญุยวง เดอ ลาซาล เพื่อ

น ามาจัดการเรียนการสอน 
7. พัฒนาระบบบรหิารและการจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ การมสี่วนร่วม โดยใช้

แผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 

8. พัฒนาระบบการบริการ การแนะแนว ระบบการดูแลช่วยเหลือ ระบบ
สุขอนามัยในโรงเรียนและช่วยเหลือผู้ดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 

9. พัฒนาอาคารสถานที่ แหลง่เรียนรู้ ห้องประกอบและสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อ
การเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรยีน การมสี่วนร่วมและสนบัสนุนของชุมชนใน
การจัดการศึกษาและการบริการข้อมลูที่ดีของโรงเรียน 

11. พัฒนาศักยภาพนักเรียนมให้มีความรู้ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา โดยเน้น
การมีพื้นฐานที่ดีที่มุง่สู่ความเป็นเลิศ 

12. ส่งเสริมระบบการก ากับติดตาม สรปุผลการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรเพื่อการพฒันางานอย่างตอ่เนื่อง 

13. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศภายในโรงเรียน ให้เป็นมาตรฐานและ
ทันต่อการให้บริการ 

เป้าหมาย 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสารและการคิดค านวณ (ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดบั) 

2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาต ิ
6. ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  
7. ครู/ผู้เรียนมีการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวฒันธรรมอันดีงามของสงัคม  
8. ครู/ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
9. ครู/ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม  
11. การมีเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้อย่างชัดเจน  
12. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

- การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสตูรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

- การวางแผนการด าเนินงานพัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

- การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการ
จัดการเรียนรู้  

 



 

 

 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 - การวางแผนกละจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
13. พัฒนาการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษา  
14. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบยีนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็น

มาตรฐานและทันต่อการให้การบริหาร  
15. มีการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ (Best practice)  
16. การก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและ

เป็นระบบ  
17. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวติ  
18. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
19. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก (โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชงิบวก ให้เด็กรักครู 

ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสขุ)  
20. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน  
21. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้  
- กิจกรรมนิเทศการสอน   สังคมแห่งการเรียนรู้ PLC ( Professional Learn-

ing Community)  
- จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  

22. การเป็นครูที่ดตีามเจตนารมณ์ของท่านนักบญุยอห์น เดอ ลาซาล 
 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 1. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เอกลักษณ์ เด็กมสีุนทรีย์ทางด้านศิลปะ และการกีฬา 
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส านึกทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 
1. โครงการส่ง
เสิรมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

87 ดีเลิศ 90.69 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด  
ประเด็นที่ 2.3 

2. โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจ 

87 ดีเลิศ 91.53 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 2.3 

3. โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
สังคม 

87 ดีเลิศ 90.83 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 2.3 

4. โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

87 ดีเลิศ 91.67 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 2.3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

1. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 

87 ดีเลิศ 88.21 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 2.1 

2. โครงการ
บริหารงาน
บุคลากร 

87 ดีเลิศ 88.43 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 3.1 

3. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

87 ดีเลิศ 88.18 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 3.2 

4. โครงการแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มพูน
ปัญญา 

87 ดีเลิศ 88.00 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 2.7 

5. โครงการสื่อ
ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ 

87 ดีเลิศ 90.01 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 2.7 

6. โครงการ 
ประกันคุณภาพ
ภายในตามกรอบ
มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

87 ดีเลิศ 88.00 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด  
ประเด็นที่ 4.2 

 



 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) คุณภาพ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 
1. โครงการ
ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ 

87 ดีเลิศ 89.33 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 2.1 

2. โครงการเสริม
ทักษะสร้าง
ความรู้ 

87 ดีเลิศ 89.01 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 2.3 

3. โครงการจัด
สภาพแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ 

87 ดีเลิศ  88.01 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 2.5 

4. โครงการ
ประเมิน
พัฒนาการผู้เรียน 

87 ดีเลิศ 90.76 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 2.1 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 
ส่งเสริม
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. โครงการ 
ส่งเสริมการอ่าน
และเขียนทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

80 ดีเลิศ 92.82 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
ตัวชี้วัด  

ประเด็นที่ 2.3.3 

2. โครงกาพัฒนา
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
อย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปล่ียน
ความคิดห็นและ
แก้ปัญหา 

85 ดีเลิศ 84.26 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตัวชี้วัด  

ประเด็นที่ 2.3.(1).4 
และ 2.2.3 

3. โครงการ
พัฒนาสัมฤทธิผล
ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระ 

70 ด ี 81.99 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตัวชี้วัด  

ประเด็นที่ 2.3.(1).11 
 

4. โครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิใน
ระดับดีของการ
สอบระดับชาติ 

65 ด ี 71.01 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 คุณภาพผู้เรียน 
ตัวชี้วัด  

ประเด็นที่ 2.3.(1).1 

 

 



 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) คุณภาพ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 
ส่งเสริม
คุณภาพ
ผู้เรียน 

5. โครงการรัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

90 ยอดเยี่ยม 91.35 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัวชี้วัด  

ประเด็นที่ 2.2.1 
6. โครงการ
ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์และ
ระเบียบวินัย 

90 ยอดเยี่ยม 91.59 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัวชี้วัด  

ประเด็นที่ 2.2.2 

7. โครงการ
ลาซาลรักษ์
สุขภาพ 

90 ยอดเยี่ยม 95.42 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพผู้เรียน 
ตัวชี้วัด  

ประเด็นที่ 2.4.3 
ยุทธศาสตร์

ที่ 2 
พัฒนา

กระบวนกา
รบริหาร
และการ
วิชาการ 

1. โครงการ
พัฒนาการจัดท า
นโยบาย 
เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของ
โรงเรียน 

85 ดีเลิศ 92.10 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 5.1.3 

และ 5.3.1 

2. โครงการ
พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามจุดเน้นของ
หลักสูตร 

85 ดีเลิศ 88.01 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นที่ 2.1.2 

3. โครงการการ
น้อมน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการ
เรียนรู้ 

85 ดีเลิศ 90.24 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นที่ 2.2.4 

4. โครงการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการ 

85 ดีเลิศ 86.80 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัด  
ประเด็นที่ 3.2.1 

 

 



 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) คุณภาพ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์

ที่ 2 
พัฒนา

กระบวนกา
รบริหาร
และการ
วิชาการ 

5. โครงการ
ห้องเรียนน่าอยู่ 
น่าเรียนรู้ 

85 ดีเลิศ 92.73 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นที่ 2.4.2 

6. โครงการก ากับ 
ติดตาม 
ประเมินผลการ
บริหาร
สถานศึกษา 

85 ดีเลิศ 87.40 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 5.1.3 

และ 5.3.1 

7. โครงการ
พัฒนาระบบงาน
ด้านธุรการ – 
การเงิน ของ
โรงเรียน 

85 ดีเลิศ 88.67 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ตัวชี้วัด  
ประเด็นที่ 5.5.1 

และ 5.5.2 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ส่งเสริมการ
จัดการเรียน
การสอนโดย
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. โครงการ การ
จัดการเรียนรู้โดย
ผ่านระบบการคิด
และปฏิบัติจติง 

85 ดีเลิศ 86.47 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นที่ 3.2.1 

2. โครงการ
ส่งเสริม
ความสามารถใน
การใช้ส่ือและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

85 ดีเลิศ 86.42 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นที่ 4.5.1 

3. โครงการ
สายใยรักในการ
บริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

85 ดีเลิศ 85.32 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 3.1.3 

และ 3.2.1 

4. โครงการจัด
สภาพแวดล้อม
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

85 ดีเลิศ 92.73 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 2.5.2 

5. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

85 ดีเลิศ 88.28 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด  
ประเด็นที่ 3.2.1 



 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) คุณภาพ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์

ที่ 3 
ส่งเสริมการ
จัดการเรียน
การสอนโดย
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
 

6. โครงการ
ประเมินความรู้
ของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

85 ดีเลิศ 87.94 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัด 
ประเด็นที่ 3.2.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพฒันาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน
เด็ก

ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 720 653 90.69 55 7.64 12 1.67 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 720 659 91.53 55 7.64 6 0.83 
3. ด้านสังคม 720 654 90.83 61 8.47 5 0.70 
4. ด้านสติปัญญา 720 660 91.67 52 7.22 8 1.11 

   
 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 416 416 32.90 50.72 53.22 44.88 - 8.34 - 15.67 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 416 416 35.55 49.69 51.69 48.72 - 2.97 - 5.75 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 416 416 49.07 60.25 67.89 61.64 - 6.25 - 9.21 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 416 416 34.42 58.56 62.06 58.00 - 4.06 - 6.54 ไม่มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถงึร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตดิลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 336 336 26.73 38.25 39.56 37.89 - 1.67 - 4.22 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 336 336 30.07 38.03 41.95 33.50 - 8.45 - 20.14 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 336 336 55.14 60.16 66.49 65.84 - 0.65 - 0.98 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 336 336 33.25 37.97 37.21 43.38 6.17 16.58 มีพัฒนาการ 

  ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
 



 

 

 

 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถงึร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตดิลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 217 217 25.41 30.98 44.30 36.76 -7.54 -17.02 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 217 217 29.20 31.22 34.16 31.59 -2.57 -7.52 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 217 217 42.21 52.54 50.56 46.60 -3.96 -7.83 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 217 217 29.20 37.31 41.00 38.74 -2.26 -5.51 ไม่มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

217 217 35.70 35.80 36.07 39.16 3.09 8.57 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถงึร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตดิลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
 จ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
 ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 
ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 415 394 94.94 409 354 86.55 384 313 81.51 370 310 83.78 379 318 83.91 417 340 81.53 

คณิตศาสตร ์ 415 408 98.31 409 335 81.91 384 274 71.35 370 280 75.68 379 245 64.64 417 255 61.15 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

415 348 83.86 409 340 83.13 384 316 82.29 370 297 80.27 379 328 86.54 417 398 95.44 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

415 378 91.08 409 364 89 384 300 78.13 370 321 86.76 379 299 78.89 417 380 91.13 

ประวัติศาสตร ์ 415 383 92.29 409 334 81.66 384 288 75 370 301 81.35 379 331 87.34 417 347 83.21 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

415 389 93.73 409 387 94.62 384 349 90.89 370 362 97.84 379 375 98.94 417 417 100 

ศลิปะ 415 385 92.77 409 363 88.75 384 336 87.5 370 304 82.16 379 306 80.74 417 359 86.09 

การงานอาชีพ 415 373 89.88 409 358 87.53 384 323 84.11 370 317 85.68 379 318 83.91 417 351 84.17 

ภาษาต่างประเทศ 415 372 89.64 409 293 71.64 384 253 65.89 370 263 71.08 379 264 69.66 417 243 58.27 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติม 

415 311 74.94 409 321 78.48 384 302 78.65 370 244 65.95 379 231 60.95 417 307 73.62 

  



 

 

 

 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ข้ึนไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ข้ึนไป ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ข้ึนไป ร้อยละ 

ภาษาไทย 418 318 76.08 408 365 89.46 339 320 94.40 
คณิตศาสตร์ 418 282 67.46 408 284 69.61 339 283 83.48 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 418 285 68.18 408 278 68.14 339 247 72.86 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

418 317 75.84 408 307 75.25 339 283 83.48 

สุขศึกษาและพลศึกษา 418 409 97.85 408 406 99.51 339 334 98.53 
ประวัติศาสตร์ 418 283 67.70 408 292 71.57 339 250 73.75 
ศิลปะ 418 344 82.30 408 338 82.84 339 286 84.37 
การงานอาชีพ 418 403 96.41 408 394 96.57 339 316 93.22 
ภาษาต่างประเทศ 418 296 70.81 408 307 75.25 339 275 81.12 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 418 296 70.81 408 283 69.36 339 239 70.50 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มเติม 

418 306 73.21 408 306 75.00 339 244 71.98 

สุขศึกษาและพลศึกษาเพิ่มเติม 418 417 99.76 408 407 99.75 339 335 98.82 
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 418 321 76.79 408 279 68.38 339 268 79.06 

  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ข้ึนไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี

มีผลระดับ 3    
ข้ึนไป 

ร้อยละ จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3    

ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 223 151 67.71 248 244 98.39 217 208 95.85 
คณิตศาสตร์ 223 159 71.30 248 165 66.53 217 143 65.90 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 223 181 81.17 248 202 81.45 - - - 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 223 193 86.55 248 219 88.31 217 159 73.27 
สุขศึกษาและพลศึกษา 223 212 95.07 248 240 96.77 217 216 99.54 
ศิลปะ 223 201 90.13 248 247 99.60 - - - 
การงานอาชีพ 223 170 76.23 248 231 93.15 217 212 97.70 
ภาษาต่างประเทศ 223 171 76.68 248 170 68.55 217 173 79.72 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 94 62 65.96 91 87 95.60 83 42 50.60 
เสริมทักษะคณิตศาสตร์  223 140 62.78 248 159 64.11 217 153 70.51 
ฟิสิกส์  129 104 80.62 157 103 65.61 134 104 77.61 
เคมี  129 85 65.89 157 132 84.08 134 114 85.07 
ชีววิทยา  129 107 82.95 157 109 69.43 134 120 89.55 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 94 70 74.47 91 60 65.93 83 54 65.06 
สังคมศึกษาเพิ่มเติม 223 201 90.13 248 212 85.48 217 214 98.62 
หน้าที่พลเมือง  - - - 91 74 81.32 217 210 96.77 
พลศึกษา 223 222 99.55 248 248 100 217 217 100 
ศิลปะเพิ่มเติม 94 82 87.23 - - - 83 75 90.36 



 

 

 

 

การงานอาชีพเพิ่มเติม - - - - - - 83 54 65.06 
ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์  223 151 67.71 248 175 70.56 217 174 80.18 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  49 33 67.35 45 34 75.56 43 34 79.07 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 45 30 66.67 - - - - - - 
ภาษาจีน  49 26 53.06 45 26 57.78 - - - 

 
 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษาไทย
(Literacy) 

380 380 46.46 68.66 70.30 62.10 -8.20 -11.66 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านคณิตศาสตร์ 
(Numeracy) 

380 380 44.94 45.13 57.88 54.83 -3.05 -5.27 ไม่มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถงึร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตดิลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 
ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 415 415 72.81 89.38 91.21 92.62 1.41 1.55 มีพัฒนาการแต่
ไม่ถึงร้อยละ 3 

อ่านออกเสียง 415 415 68.50 97.57 93.75 95.93 2.18 2.33 มีพัฒนาการแต่
ไม่ถึงร้อยละ 3 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถงึร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตดิลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 



 

 

 

 

5. นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 
 

นวัตกรรม มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. ห้องเรียนเสมือนจริง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. เกมสส์ร้างสรรค์เพื่อการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. การจัดการเรียนรู้   Microbit มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. โครงงานอจัฉริยะ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. จัดท าหนังสือ Big Book ในบทเรียน
วิทยาศาสตร ์

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

แบบอย่างที่ด ี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. เด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน คุณภาพของเด็ก ปฐมวัย 
2. เด็กมีวินัยในการเข้าแถว เดินแถว คุณภาพของเด็ก ปฐมวัย 
3. โรงเรียนทีส่่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. การบ าเพ็ญตนเป็นจิตอาสา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. กิจกรรมรักการอ่าน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บรหิารและการจัดการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เข้าสู่การเรียนรู ้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8. สังคมแหง่การเรียนรู ้ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

6.  รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหต ุ

1. สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น สถานศึกษาดีเด่น  เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน 

 

2. รางวัลสง่เสรมิการออมยอด
เยี่ยม 

รางวัลยอดเยี่ยม
ปีการศึกษา2561 
และ 2562 

 เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ธนาคารออมสิน 
ส านักงานใหญ ่

 

3. โรงเรียนธนาคารต้นแบบใน
ด้านคุณธรรม 

ธนาคารต้นแบบ
คุณธรรม 

 เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ธนาคารออมสิน 
ส านักงานใหญ ่

 

4. โรงเรียนสง่เสรมิการออมและ
พัฒนาการศึกษาผ่านโครงการ
ธนาคารโรงเรียนเสมอืนจริง 
Virtual School Bank 

ธนาคารเสมอืน
จริง 

 เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ธนาคารออมสิน 
ส านักงานใหญ ๋

 

5. รางวัล   Category Awar 
2019 สาขา Algorithmic 
Thinking ด้านส่งเสริมทักษะ
การคิด 

รางวัล Category 
Aword 2019 

 เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

บริษัท Microsoft 
Thailand 

 

6. น.ส.ศศินิภา จันทร์ฉาย 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
โครงการธนชาติริเริม่... เตมิเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย 

รางวัลชนะเลิศ 
ถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา 
สยามบรมราช
กุมาร ี

 เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ธนาคารธนชาติ  

7. การประกวดอ่านออกเสียง
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษา
แห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

รางวัลชนะเลิศ  เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คณะอักษร
ศาสตร ์

 

8. การแข่งขัน Guitar     In-
ternational รุ่นอายุไม่เกิน 22 
ป ี

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้าทีปังกรรัศมี
โชต ิ
 

 เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

โรงเรียนดนตรียามา
ฮ่า เทสโก้ โลตสั ศรี
นครินทร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหต ุ

9. การแข่งขัน JeJu Korea 
Open International 
Taekwondo Championships 
รุ่นเยาวชนน้ าหนักไมเ่กิน 48 Kg 

รางวัลชนะเลิศ  เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

เมืองเจจู ประเทศ
เกาหลีใต ้

 

10. การแข่งขันรายการ   Asian 
Junior Taekwondo   Cham-
pionships 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

 เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กรุงอมัมาน ประเทศ
จอร์แดน 

 

11. การประกวดวงดุริยางค์ 
รายการ Music & Marching 
Art International 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

 เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สนามกีฬาอินดอร์
สเตเดี่ยม หัวหมาก 

 

12. การประกวดวงโยธวาทิตชิง
ถ้วยรางวัล สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท March-
ing Parade 
Class A และ
รางวัลคะแนน
รวมสงูสุด การ
ประกวดวงโยธ
วาทิต ประเภท 
Marching 
Paraed 

 เขตพื้นที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 

 
 
6.2  ปีการศึกษาท่ีผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหต ุ

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - - ได้รับรางวัล เกิน 
3 ปี 

2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2561 ธนาคารธนชาติ ถ้วย
พระราชทานจาก
สมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
สยามบรมราช
กุมารี ในด้าน
การอ่านออก
เสียงภาษาไทย 

3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - -  

 

 

 

 



 

 

 

 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหต ุ

3  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) 2561- 2562 - โรงเรียนได้
จัดรูปแบบ
โรงเรียน
คุณธรรมของ
โรงเรียนเอง 

4 โรงเรียนเศรษฐกจิพอเพียง - - ได้รับการ
ประกาศเป็น
สถานศึกษา
พอเพียง  
พ.ศ. 2557 

 
 
 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตล่ะปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
 
 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รอบที่ 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 
รอบที่ 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 
รอบที่ 4  (พ.ศ. 2559 – 2563)   

 
 
 



 

 

 

 

 
9.  หน่วยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและสง่เสรมิการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแหง่ประเทศไทย 
  สมาคมครสูถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 
 สมาคมอนบุาลศึกษาแหง่ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหง่ประเทศไทย 
 สมาคมครโูรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบตัิงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยที่ดี และดแูลความ
ปลอดภัยของตนองได้ 

 
- 

 
- 87.00 720 626 90.69 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

659 61   626 91.52  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตวัได้ด ีใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี 

651 69 
  

626 90.42 
 

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

652 68   626 90.55  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะ 
ที่เส่ียงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เส่ียง
อันตราย 

650 70 

  

626 90.28 

 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

  
87.00 720 626 91.49 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

656 64 
  

626 91.11 
 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย 658 62   626 91.39  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อ่ืน 

666 54 
  

626 92.50 
 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยม      
ที่ด ี 656 64   626 91.11  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 655 65   626 90.97  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน 657 63   626 91.25  
 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่

รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 661 59   626 91.80  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

653 67   626 90.69  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 667 53   626 92.63  



 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบตัิงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ

ตนเองและเปน็สมาชิกที่ดีของสังคม 
  87 720 626 90.83 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

655 65   626 90.97  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง 649 71   626 90.14  
 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 657 63   626 91.25  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

657 63   626 91.25 
 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคดิ 
พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา วฒันธรรม เป็นต้น 

656 64   626 91.11 
 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

648 72   626 90.00 
 

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสาร
ได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  
87.00 720 626 91.67 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโตต้อบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 658 62   626 91.39  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในส่ิงที ่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ 

658 62   626 91.39 
 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 658 62   626 91.39  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคดิเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ การคดิ
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ ได ้

656 64   626 91.11 

 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคดิและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

668 52   626 92.78 
 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

661 59   626 91.81 
 

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพจิารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

91.17 ยอดเย่ียม 

  
 



 

 

 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมลูเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนเด็กผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพฒันา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    

 

กระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1   

 โรงเรียนลาซาล ระดับก่อนประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง  จัดกจิกรรม
การเรียนรู้ตามศักยภาพของเด็ก บูรณาการผ่านการเล่น และเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยผ่านกิจกรรม 6 หลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเกมการศึกษา  เพื่อ
พัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสตปิัญญา  

กิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ ให้เด็กได้เคลื่อนไหวพื้นฐาน เคลื่อนไหวอสิระตามจินตนาการ เคลือ่นไหว
ประกอบเพลง เคลือ่นไหวตามค าสั่ง เคลื่อนไหวตามข้อตกลง เคลื่อนไหวตามค าบรรยาย เคลื่อนไหวแบบผู้น าผู้
ตาม เคลื่อนไหวประกอบอปุกรณ์   

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ มหีน่วยการเรียนรู้ 14 หน่วยได้แก่ ตัวเรา โรงเรียนของเรา เศรษฐกจิพอเพียง 
ธรรมชาติน่ารู้ คนดีศรีสงัคม สนุกกับการวัด รับรู้ด้วยสัมผัส ปลอดภัยไว้ก่อน บ้านแสนสุข คืนวันที่ผันเปลี่ยน หนู
ท าได้ หนูน้อยคุณธรรม ใกล้ไกลก็ไปถึง แรงและพลังงานรอบตัว โดยบุคลากรครูมรีูปแบบการจัดกจิกรรมที่
หลากหลาย เช่น สังเกต ส ารวจ ทดลอง สืบเสาะ เล่าเรื่อง  

กิจกรรมเสรี โดยบุคลากรครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีมุมต่าง ๆ ใน
ห้องเรียนเช่น มุมบทบาทสมมติ มมุหนงัสือ มมุวิทยาศาสตร ์มุมบลอ็ก มุมเกมการศึกษา และมกีาร
ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนมมุประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู ้เพื่อให้เดก็ได้เลอืกเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก 

กิจกรรมกลางแจง้ เพื่อใหเ้ด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเลก็ได้คล่องแคล่ว ผ่านการเล่นอสิระ เล่นเครื่อง
เล่นสนาม และเกมการละเล่นต่าง ๆ  

กิจกรรมสร้างสรรค์ บุคลากรครจูัดกิจกรรมใหเ้ด็กสร้างสรรค์ผลงานผ่านการวาดภาพ ระบายสี ฉีกปะ ตัด
ปะ เป่าสี หยดสี พบัสี เทสี กลิ้งสี พิมพ์ภาพ และงานประดษิฐ์ต่าง ๆ  

กิจกรรมเกมการศึกษา ฝกึให้เดก็รูจ้ักการสงัเกต จ าแนก เปรียบเทียบ เช่ือมโยง ผ่านการเล่นเกมภาพตัด
ต่อ เกมจบัคู่ภาพ เกมเรียงล าดับ เกมพื้นฐานการบวก – ลบเลข เกมโดมิโน เกมลอตโต้ ฯลฯ 

มีการประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงเป็นรายบุคคลอยา่งเป็นระบบต่อเนื่อง โดยใช้เครือ่งมือและ
วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสงัเกต การบันทกึพฤติกรรม การสนทนากับเดก็ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมลู
จากผลงานของเด็ก สรปุผลการประเมิน จัดท าข้อมลู และน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาเดก็ 

 
  



 

 

 

 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

โรงเรียนลาซาล ระดับก่อนประถมศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นที่
หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรมตรวจช่ังน้ าหนัก
วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน มีการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมซ่อมเสริม
ให้กับเด็กที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์โดยให้เด็กออกก าลังกายและควบคุมอาหารทั้งที่บ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กที่มีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์โดยให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ๕หมู่และดื่มนมเป็นประจ าทุกวัน จัด
กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจออกก าลังกาย มีการบริหารร่างกายประกอบจังหวะเพลงทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ 
เพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี มีการจัดกิจกรรมกีฬาสี การเล่นเครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้ง การเดินกระดานทรงตัว การเดินตามเส้นและการเล่นเกมการละเล่นต่างๆ  จัดกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 
เพื่อให้เด็กรู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยให้เด็ก ๆ ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ล้างมือ
หลังจากการเข้าห้องน้ าห้องส้วมทุกครั้ง แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน เด็กได้รับประทานอาหารที่
สะอาดถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีปริมาณที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวัน มีการ
พักผ่อนที่เพียงพอเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีการจัดกิจกรรมปลอดภัยห่างไกลโรค โดยเปิด
โอกาสให้องค์กรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีที่เด็กควรปฏิบัติ รู้จักระมัดระวังตนเองในการเล่นทั้งใน
และนอกช้ันเรียน มีการจัดบอร์ดให้ความรู้กับเด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและโรคติดต่อในชุมชน มีการ
ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิของร่างกาย พร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ประตูทางเข้าอนุบาลทั้ง ๓ จุดทุกเช้า  
มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ลา้งมอืบรเิวณหน้าหอ้งเรียนทกุห้อง และมีสบู่เหลวลา้งมือบริเวณอ่างล้างมือทุกจุด เพื่อ
ฝึกให้เด็กได้รู้จักการล้างมือเป็นประจ าทุกครั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

จัดท าโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี ้
โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้านร่างกาย 
 -กิจกรรมตรวจช่ังน้ าหนกัวัดส่วนสงูตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 -กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจออกก าลงักาย 
 -กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 

-กิจกรรมปลอดภัยห่างไกลโรค 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 จัดกิจกรรมหนูน้อยจิตแจ่มใส ส่งเสริมให้เด็กร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมศิลปะที่หลากหลายและสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถด้าน
ศิลปะเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น วาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ ามันตามจินตนาการ ฯลฯ ด้านดนตรีและการ
เคลื่อนไหว จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในช่วงเช้าของทุกวัน ท าท่ากายบริหารประกอบเพลงในตอนเช้าหลัง
เคารพธงชาติ จัดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถในการแสดงออก ในกิจกรรมยามเช้าของแต่
ละระดับช้ัน เป็นประจ าทุกวันอังคาร เด็ก ๆ ทุกคนมีโอกาสได้ร่วมแสดงกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมบนเวที ใน
งานลาซาลเลี่ยนแฟรซ์ึ่งเป็นงานประจ าปขีองโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออก  
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยในตนเอง รู้จักประหยัดและพอเพียง มีความ
อดทนอดกลั้น มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดหลักคุณธรรม ๑๐ ประการของท่านนักบุญ
ยวง  บัปติสท์ เดอ ลาซาล สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือได้ 



 

 

 

 

จัดท าโครงการ-กจิกรรมที่สนบัสนุนตามมาตรฐาน ดังนี ้
โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
 -กิจกรรมหนูน้อยจิตแจ่มใส 
 -กิจกรรมหนูน้อยคนเกง่ 
 -กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 กิจกรรมหนูท าได้ เป็นกิจกรรมที่ฝกึใหเ้ด็ก ๆ  รู้จักช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตัิกิจวัตรประจ าวัน เช่น การ
แต่งตัวด้วยตนเอง การรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักการใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วมด้วยตนเองและท าความสะอาดหลังใช้ได้ กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยในการเข้า
แถว เดินแถว  การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ให้เรียบร้อย กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง ได้ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการใช้
สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง โดยมีการเข้าชมรมต่าง ๆ ตามความสนใจของเด็ก ๆ ทุกวันพุธ  เช่น 
ชมรมพับดอกกุหลาบจากใบเตย ชมรมงานประดิษฐ์ ชมรมนวดเพื่อสุขภาพ ชมรมการละเล่นแบบไทย ชมรม
นาฏศิลป์และชมรมดนตรี กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการจัดเวรดูแลรักษาต้นไม้ที่แปลงเกษตรอนุบาล 
และมีการรณรงค์การทิ้งขยะให้ลงถัง กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ พูดจาไพเราะมีค าลงท้าย ครับ/ค่ะ การยิ้มทักทายและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ รู้จักกล่าวค า ขอบคุณ 
ขอโทษ มีการจัดประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ในทุกระดับช้ัน กิจกรรมหนูน้อยสานสัมพันธ์ ฝึกให้เด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล ความคิด พฤติกรรม เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ท าบุญตักบาตรวันเด็กกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันลอยกระทง ฯลฯ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สร้างข้อตกลงร่วมกนั ปฏิบัติตนเป็นผู้น า-ผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ รู้จักประนีประนอมแก้ไขปัญหา
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง โดยให้เด็กได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เป็นประจ า 

จัดท าโครงการ-กจิกรรมที่สนบัสนุนตามมาตรฐาน ดังนี ้
โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้านสังคม 
 -กิจกรรมหนูท าได ้
 -กิจกรรมเด็กดีมรีะเบียบวินัย 
 -กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง 
 -กิจกรรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
 -กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
 -กิจกรรมหนูน้อยสานสัมพันธ์ 
 -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสง่เสริมประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนผ่านกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กกล้าสนทนาโต้ตอบ รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่
สนใจหรือสงสยั และมีความพยายามในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง โดยแต่ละห้องเรียนจะท าโครงงานปกีารศึกษา
ละ ๑ เรื่อง กิจกรรมรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่าน น ามาถ่ายทอด
ให้แก่ครูประจ าช้ันและเพื่อนในห้องเรียนได้ นอกจากนั้นทุกวันพฤหัสบดีตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ เด็ก ๆ แต่ละ
ห้องจะสลับกันออกมาน าเสนอการอ่านข่าว เล่าเรื่อง เล่านิทาน เป็นประจ า  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ส่งเสริมให้
เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์สังเกต เปรียบเทียบ จ าแนก เช่ือมโยง
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการท ากิจกรรมโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก ฯลฯ จัดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์ เด็ก ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ การวาดภาพระบายสี การปั้น 
การตัด ฉีก ปะ และน าเสนอผลงานของตนเองได้ เด็ก ๆ ทุกคนได้แสดงกิจกรรมเคลื่อนไหวท าท่าทางประกอบ
เพลง ในพิธีเปิดงานลาซาลเลี่ยนแฟร์  และมีความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

จัดท าโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี ้
โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 -กิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู ้
 -กิจกรรมหนูน้อยรกัการอ่าน 
 -กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 -กิจกรรมมอืน้อยสร้างสรรค์ 
 -กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิตั ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  5 4.41 
 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย √    

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ √    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning) √    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

√  
  

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง √    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   4 3.54 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  √    
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ √    
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย √    
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย  √   
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย √    
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   5 4.41 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  √    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล √    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว √    
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  √    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  5 4.40 
 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถงึความปลอดภัย √    
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย √    
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ 
√    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
ส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

√    

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก √    
 

 

 



 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิตั ิ

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  5 4.50 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสด ุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

√    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือในการ
จัดประสบการณ์ 

√    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ √    

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

√    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือ
การจัดประสบการณ์ 

√    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  5 4.40 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

√    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

√    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √    
 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          

การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเอง          
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

√  
  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

√    

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพจิารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพจิารณา 

4 ดีเลิศ 

  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได ้
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได ้
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดเีลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม  



 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 2   

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
โรงเรียนลาซาล ระดับกอ่นประถมศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 มีโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่ อวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีการศึกษา        
จัดกิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อวิเคราะห์และน าข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ครอบครัว ชุมชน และท้องถ่ิน จัดกิจกรรมประเมินปรบัปรุงแผนการจัดประสบการณ์ มีการจัดประสบการณ์เตรียม
ความพร้อมและเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่สนองต่อความต้องการ ความแตกต่างของเด็ก
ปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยว เพื่อรับทราบข้อมูล
ของหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 

จัดท าโครงการ-กิจกรรมที่สนับสนุนตามมาตรฐาน ดังนี ้
โครงการพัฒนาหลักสูตร 

  -กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร 
  -กิจกรรมปฐมนิเทศ 
  -กิจกรรมประเมินปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ 
 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

โครงการบริหารงานบคุลากร บุคลากรครูในระดับกอ่นประถมศึกษามีจ านวน 41 คน เป็นบุคลากรครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัยจ านวน 21 คน และเป็นบุคลากรครูทีม่ีประสบการณ์ด้านการสอนปฐมวัยได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวัยมาแล้วจ านวน 20 คน มีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 
720 คน คิดเป็นอัตราส่วน   ครู:นักเรียน เท่ากับ 1: 17 

จัดท าโครงการ-กจิกรรมที่สนบัสนุนตามมาตรฐาน ดังนี ้
โครงการบริหารงานบุคลากร 

 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา และออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรครู
ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาศึกษาและดูงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดให้บุคลากรครูต้นแบบในสถานศึกษา เผยแพร่ความรู้ เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่บุคลากรครูท่านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูเป็นผู้มีความรอบรู้และเช่ียวชาญ กิจกรรมนิเทศ
การสอน เพื่อนิเทศติดตามการสอนของบุลากรครู ส่งเสริมให้บุคลากรครูมีทักษะในการจัดกิจกรรม ทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน และมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นประจ า โดยใช้ประสบการณ์ส าคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม    

จัดท าโครงการ-กจิกรรมที่สนบัสนุนตามมาตรฐาน ดังนี ้
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

  -กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  -กิจกรรมนิเทศการสอน 



 

 

 

 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
จัดกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรครูจัดสภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ในห้องเรียนมีมุมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ มุมบทบาทสมมุติ มุมวิทยาศาสตร์ โดยมุม
การเรียนรู้จะมีการหมุนเวียนมุมตามหน่วยการเรียน ในห้องเรียนมีพื้นที่ส าหรับให้เด็กแสดงผลงานของตนเองและ
มีส่วนร่วมในการจัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน  นอกห้องเรียนได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น เครื่องเล่น
สนาม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน       
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 
และส่งเสริมให้บุคลากรครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้เด็กเกิดความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการปลูกฝังให้เด็กใฝ่เรียนใฝ่รู้และ
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยได้จัดให้แต่ละห้องเรียนเลือกเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น แปลง
เกษตรอนุบาล สวนเมาคลี สวนไดโนเสาร์ สวนสัตว์ลาซาล บ่อเลี้ยงปลาสวาย บ่อเลี้ยงกบ ลาซาลวิลล่า โรงเพาะ
เห็ด และแปลงสมุนไพร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีการจดบันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ภายนอกสถานศึกษา ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยจัดให้เด็กได้ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ปีการศึกษา     
ละ 1 ครั้ง  

จัดท าโครงการ-กจิกรรมที่สนบัสนุนตามมาตรฐาน ดังนี ้
โครงการแหล่งเรียนรู้เพิม่พูนปญัญา 

-กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน 
-กิจกรรมแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน  
-กิจกรรมแหลง่เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรยีนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

กิจกรรมสื่อน่ารู้น่าเรียน เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนมาเพื่อส ารวจสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 
เพื่อทราบข้อมูลและจัดท าทะเบียนสื่อ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรครูในการให้บริการสื่อเพื่อจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก กิจกรรมยืม-คืนสื่อ เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนมาเพื่อจัดระบบการยืม-คืนสื่อให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ  และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรครูในการ
ให้บริการสื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรครูใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  โดยมีการ   
จดบันทึกการยืม – คืนสื่อที่เป็นปัจจุบัน กิจกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรครูผลิตสื่อ
การเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีข้ึนมาเพื่อทดแทนสื่อที่ช ารุดเสียหาย  โดยจะมีการประกวดสื่อที่บุคลากรครูผลิตข้ึนมา         
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง มีการส ารวจสื่อ และซ่อมแซมสื่อที่ช ารุดเสียหายให้พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

จัดท าโครงการ-กจิกรรมที่สนบัสนุนตามมาตรฐาน ดังนี ้
โครงการสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

-กิจกรรมสื่อน่ารู้น่าเรียน    
-กิจกรรมยืม-คืนสือ่                       
-กิจกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู ้

 
 



 

 

 

 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
โครงการประกันคุณภาพภายในตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้

สนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูเกิดความรู้และเข้าใจแนวทางการจัดท ามาตรฐานและแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย  ตลอดจนมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อรวบรวมข้อมูล น าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบการจัดท ารายงาน SAR  ซึ่งฝ่ายประกันคุณภาพได้จัดท าส าเนา และสื่อแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่เอกสาร
ความรู้สนับสนุน  มีการจัดเตรียมเอกสารมาตรฐานทั้ง 3  มาตรฐาน และแจกเอกสารให้บุคลากรครูได้ศึกษาเพื่อ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ในระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าสาย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร มีความตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของงานประกันคุณภาพเป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นผล
จากการศึกษาเอกสารที่จัดท าข้ึน สามารถน าไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องตาม
เป้าหมายและเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน  
 มีการจัดท ามาตรฐานและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานแต่ละมาตรฐาน และร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และมีการ
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) นายสมพงษ์  ธนธัญญา  หัวหน้าสายระดับก่อนประถมศึกษา  
2) นางฐิติวรรณ จินดาวรรณ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
3) นางสาวสุธาทิพย์  ธรรมจันทร ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

 4) นางญาดา  จันทร์ศุกระ  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 5) นางสุดารัตน์  ธานัตถ์โชติภณ  หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
 6) นางสาวพรพมิล จันทรเ์คน  หัวหน้าฝ่ายงานประกันคุณภาพ 
 โดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ และน ามาจัดท าเป็น
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยมีหัวหน้าสาย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้าฝ่ายบุคลากร  เป็นผู้รับผิดชอบและก าหนดเนื้อหาของโครงการ กิจกรรม
ในการน าไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีพัฒนาการครบทั้ง     
4 ด้านอย่างสมดุล   มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       
โดยผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน    
ต้นสังกัด 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการด าเนินงานตามขั้นตอน PDCA ดังนี ้
การวางแผน   - การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 

- การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า ปงีบประมาณ 
- การก าหนดปฏิทินการปฏิบัตงิาน 
- การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพ พ.ศ. 2561 

- การประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย การศึกษาของโรงเรียนลาซาล 
ระดับกอ่นประถมศึกษา   

 



 

 

 

 

การปฏิบัติตามแผน  - ด าเนินงานตามโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

การตรวจสอบ   - การประเมินโครงการ 
- มีการจัดท ารายงาน SAR มีการสรุปข้อมูล และการจัดท ามกีารจัดท ารปูเล่ม 
และเนื้อหาในรายงานประเมินตนเอง สะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพเด็ก และ
ผลส าเร็จของการบรหิารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน  และมีการน าเสนอรายงาน
ต่อผู้บริหารระดับก่อนประถมศึกษาอย่างชัดเจน และตรงต่อเวลา มีการน า
เอกสารเผยแพร่ต่อคณะผูบ้รหิาร คณะครู และผู้ปกครอง 

 
จัดท าโครงการ-กจิกรรมที่สนบัสนุนตามมาตรฐาน ดังนี ้
โครงการประกันคุณภาพภายในตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

     มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบตัิงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  
87 75 65 89.33 ดีเลิศ 

 
 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 67 8   65 89.33  
 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์

จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

67 8   65 89.33  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งดา้นร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

67 8   65 89.33  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  87.00 75 65 89.01 ดีเลิศ 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 67 8   65 89.01  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

67 8 

  

65 89.01  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และ
สร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง 67 8   65 89.01  

3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  87.00 75 65 88.01 ดีเลิศ 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

66 9 
  

65 88.01  

 3.2  จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 66 9   65 88.01  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

66 9 
  

65 88.01  

 3.4  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจติอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นทีก่ระตุ้นให้คิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น 

66 9 

  

65 88.01  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบตัิงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  

87 75 65 90.76 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

68 7   65 91.18  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 67 8   65 89.21  

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 66 9   65 88.21  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 71 4   65 94.45  

5 เพิ่มเติมประเด็นพิจารณาได้        
               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพจิารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 
๘๙.๒๘ ดีเลิศ 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพฒันา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

กระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 3   

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 โรงเรียนลาซาล ระดับก่อนประถมศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ความรู้ ความสามารถ 
เต็มตามศักยภาพตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ บุคลากรครูได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน โดยจัดกิจกรรมวิเคราะหข้์อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ได้ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และ
สอดคล้องกับมาตรฐานอนัพึงประสงค์ กิจกรรมจัดท าแผนการจดัประสบการณ์ มีแผนการจัดประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนดและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
การเล่น ได้รับประสบการณ์ตรง  เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาอย่างสมดุล 
 
 



 

 

 

 

จัดท าโครงการ / กิจกรรม ที่สนับสนุนตามมาตรฐานดังนี้ 
โครงการสง่เสรมิการจัดประสบการณ์ 

-กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
-กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 โครงการเสริมทักษะสร้างความรู้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองการเรียนรูข้องเด็ก เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เข้า
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ แปลงเกษตร สวนสัตว์ลาซาล สวนไดโนเสาร์      
สวนเมาคลี บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกบ โรงเพาะเห็ด ฯลฯ เด็ก ๆ รู้จักสืบเสาะแสวงหาความรู้และสามารถสร้าง     
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

จัดท าโครงการ / กิจกรรม ที่สนับสนุนตามมาตรฐานดังนี้ 
โครงการเสริมทักษะสร้างความรู้ 

 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

กิจกรรมห้องเรียนสะอาด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้
สะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีมุมประสบการณ์ที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย มีพื้นที่ใน
การแสดงผลงานเด็ก และให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  โดยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดห้องเรียนให้กับบุคลากรครู และมีการประกวดห้องเรียนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรครู
เล็งเห็นความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  โดยครูประจ าช้ันมอบหมายงานให้เด็ก ๆ รับผิดชอบ เช่น การ
จัดเก็บของเล่นของใช้ในห้องเรียน การดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน และรอบ ๆ บริเวณอาคารเรียน การมีส่วน
ร่วมในการจัดบอร์ดความรู้ ฯลฯ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตอาสา  และรู้จักดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน 
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก 
เหมาะสมกับระยะเวลาความสนใจของเด็ก และสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรยีนการสอน โดยจะมีการให้บริการยืม-
คืนสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ และมีการจดบันทึกการยืม-คืนสื่อที่เป็นปัจจุบัน 

จัดท าโครงการ / กิจกรรม ทีส่นับสนุนตามมาตรฐานดังนี ้
โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

  -กิจกรรมห้องเรียนสะอาด      
-กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา        
-กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์  

 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล ได้จัด
กิจกรรมประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการ
วิเคราะห์สภาพผู้เรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียนจ านวน 2 ครั้ง และหลังเรียนในภาคปลายปีการศึกษา เพื่อทราบถึง
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กและน าผลการประเมินไปจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 



 

 

 

 

กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน มีการประเมินพัฒนาการของเด็กผ่านทางแฟ้มสะสมผลงาน โดยแฟ้มสะสมผลงานจะ
ประกอบไปด้วยการสร้างองค์ความรู้ของเด็กผ่านใบงานความรู้ ใบงานสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลงานของเพื่อน ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของบุตรหลานจากใบงานต่าง ๆ จัด
กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน จัดท าข่าวสารจากใจครูสู่ลูกน้อยเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างครูประจ าช้ันกับ
ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของเด็กในแต่ละสัปดาห์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้มีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย กิจกรรมวิจัยเพื่อการเรยีนรู้ เมื่อพบปัญหา เด็กมีพัฒนาการไม่เหมาะสมกับวัย มีการวิจัยหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไข โดยจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้เด็กในช้ันเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย        

จัดท าโครงการ / กิจกรรม ทีส่นับสนุนตามมาตรฐานดังนี ้
โครงการประเมินพัฒนาการผู้เรียน 

  -กิจกรรมประเมินพฒันาการ๔ ด้าน 
  -กิจกรรมแฟม้สะสมผลงาน 
  -กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
  -กิจกรรมวิจัยเพื่อการเรียนรู ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบตัิงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม ่

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  82.00 4228 3596 85.04 ดีเลศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

    3924 92.81  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

    3603 85.22  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

    3595 85.03  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    3260 77.11  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  80.00 4228 3563 84.26 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

    3605 85.26  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

    35.38 83.68  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

    35.45 83.84  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   82.00 4228 3723 88.05 ดีเลิศ 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

    4206 99.48  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

  82.00  3239 76.61  

 

 



 

 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบตัิงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม ่

ปฏิบตั ิ

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  87.00 4228 3733 88.29 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    3739 88.43  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    3727 88.14  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  65 4228 3313 78.37 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

    3465 81.97  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 

    809 83.10  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

    679 70.04  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  90.00 4228 3750 88.72 ดีเลิศ 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติทีด่ีในการศึกษาต่อ  

    3752 88.75  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติทีด่ีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

    3749 88.66  

7 โรงเรียนเพิ่มเติมได้        
 7.1...        
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  90.00 4228 3854 91.16 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    3845 90.96  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    3862 91.35  
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2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   90.00 4228 3862 91.34 ยอดเยี่ยม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย  
 -   3853 91.13  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทัง้ภูมิปัญญาไทย 

 -   3867 91.45  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  90.00 4228 3838 90.75 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นเพศ วัย  เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวฒันธรรม ประเพณี 

 -   3838 90.75  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   90.00 4228 4033 95.40 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

 -   4042 95.61  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่าง
มีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขดัแย้งกับผู้อ่ืน 

 -   4024 95.18  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพจิารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพจิารณา 

88.13 ดีเลิศ 

หมายเหตุ   กรอกข้อมลูเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
                                                                      จ านวนผู้เรียนทัง้หมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพฒันา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1   

 โรงเรียนลาซาลมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียนและเปน็ไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
โรงเรียนได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน  

การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน โดยจัดให้มีกิจกรรมและโครงการ   
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะตามเป้าหมายของหลักสูตร คือในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในช่วงเช้าของ      
วันอังคารและวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา 07.45 – 8.00 น. ของทุก ๆ สัปดาห์ ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่  1            
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการท่องศัพท์ สูตรคูณ อาขยาน  ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
อ่านบทความต่าง ๆ ทั้งประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรองและเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถ
ตีความ    ท าความเข้าใจในบทความนั้น มีการประเมินการอ่าน เขียน การสื่อสารของทุกกลุ่มสาระได้อย่างเป็น
ระบบ และสามารถน าเสนอได้ นอกจากนั้นยังมีการฝึกให้นักเรียนอ่านบทความและถอดบทเรียนได้ 

อีกทั้งโรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยผ่านรูปแบบการสอนแบบลาซาล เช่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ฝึกฝนให้นักเรียนเขียนค าศัพท์ ค ายาก ทบทวนบทอาขยาน  

บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง หรือเขียนไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยที่นกัเรียนต้องท าเลขในใจก่อนเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ในแต่ละช้ัน

เรียนตามล าดับของความยากง่าย ในด้านกระบวนการเรียนการสอน ฝึกการวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ รวมทั้งฝึก
การท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฝึกทกัษะให้นักเรียน ร้องเพลง  เล่นเกม การพูดสนทนา      
การเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนทีจ่ะเริ่มต้นบทเรียน  

นอกจากนั้นทุกรายวิชามีการประเมินผลผู้เรียนในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณเป็น
ระยะ ๆ น าผลการประเมินมาปรับปรงุพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิในการอ่าน เขียนการสื่อความ
และการคิดค านวณให้ดีข้ึนรวมถึงมีการจัดโครงการ กิจกรรมที่มีประโยชน์ สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะ
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี ้

1) โครงการรกัการอ่าน (ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ) 
-  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน 
-  กิจกรรมการแสวงหาความรูจ้ากห้องสมุด 
-  กิจกรรมการสรปุใจความจากเรื่องที่อ่าน 
-  กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
-  กิจกรรมการถอดบทเรียนจากเรื่องที่อ่าน 
-  กิจกรรมการอ่านบทความหน้าเสาธง 
 
 
 
 



 

 

 

 

2)  โครงการแข่งขันทางวิชาการ (ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน) 
 -  กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ 
 -  กิจกรรมการแข่งขันภาษาต่างประเทศ เพชรยอดมงกุฎ 
 -  กิจกรรมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 -  กิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   

   จัดโดยธนาคารธนชาติในโครงการริเริ่มเตมิเต็มเอกลักษณ์ไทย 
 -  กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 
 -  กิจกรรมการแข่งขัน A-Math, ครอสเวิร์ด, ซูโดกุ และ Spelling Bee  
3)  โครงการส่งเสริมการคิดค านวณ 
 -  กิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ 
 -  กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตรส์ร้างสรรค์ 
 -  กิจกรรมการแข่งขันทดสอบคณิตศาสตร์ TEEDET จัดโดย สสวท. 
 -  กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
 -  กิจกรรมเข้าร่วมการทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

  -  กิจกรรมการทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโดย สสวท. 
 จากโครงการและกิจกรรม ครูทุกท่านมีความเข้าใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้าน
ความสามารถในการอ่าน การเขียนอย่างเหมาะสม   ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการส่งเสริมนักเรียนและ
นักเรียนได้รับการพัฒนาทกัษะการอ่าน การเขียน มีพัฒนาการในการอ่าน การเขียนที่ดี มีทักษะทางการอ่าน 
การเขียนที่ดี อ่านออกเสียง สามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง สามารถน าความรู้มาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้สูงข้ึน 

คุณครูจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่าง
สม่ าเสมอ ผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียนเป็นอย่างดี  นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี 
มีทักษะการพูดแสดงรายละเอียด แสดงความรู้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู สามารถเล่าประสบการณ์ พูด
โต้แย้ง พูดโน้มน้าวทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้เหมาะสม  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้
ทักษะทางด้านภาษา  เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  สามารถฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ด้วยน้ าเสียง กิริยา ท่าทางที่เหมาะสมมีมารยาททาง
สงัคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ันได้เป็นอย่างดี 

ครูได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพในด้านของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีการปรับปรุง
กระบวนการสอนในด้านการคิดค านวณที่สอดคล้องกับหลักสูตรในปัจจุบัน  ผู้ปกครองให้ความส าคัญ ใส่ใจ 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง นักเรียนตระหนักในความส าคัญและเห็นคุณค่าของทักษะ
ทางด้านการคิดค านวณ และเข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านการคิดค านวณตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามระดับช้ัน 

โรงเรียนมีนโยบายสง่เสรมิศักยภาพของผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง ครูให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม มี
การวางแผนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ทักษะให้แก่นักเรียนอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทั้งภายใน และ ภายนอกโรงเรียน เป็นอย่างดี นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการแสดงความรู้ความสามารถ
อย่างหลากหลาย สามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน 

จากการด าเนินงานผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านกิจกรรมทีส่่งเสริมทักษะทางภาษาให้กับนักเรยีน ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีอ่านออก 
เขียนได้ อ่านจับใจความ ตีความเนื้อหาบทเรียนและเข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้าน 



 

 

 

 

การฟัง พูด อ่าน เขียนและสามารถสื่อสารได้เป็นระบบตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น 
นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณ และเข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมถูกต้อง และน าความรู้ไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามระดับช้ันเรียน สามารถน าความรู้ไปพัฒนาการ
เรียน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
  การพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาตินั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน พบว่า นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียน รู้จักการตั้งค าถาม และการเขียนสื่อสาร วางแผน
และท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณตามเกณฑ์มาตรฐานการ
เรียนรู้ของโรงเรียน คือนักเรียนร้อยละ 65 มีผลการประเมินรายวิชาระดับ 3 ข้ึนไป ซึ่งจากการประเมิน มีผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

 1. โครงการรักการอ่านทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
     ผลจากการประเมินโครงการและกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.82 
 2. โครงการแข่งขันทางวิชาการทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
     ผลจากการประเมินโครงการและกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.21 
 3. โครงการส่งเสริมการคิดค านวณ ผลการประเมินโครงการและกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 77.09 

  วิชาภาษาไทย 
 - นักเรียนช้ัน ป.1-6 มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 85.47 
 - นักเรียนช้ัน ม.1-3 มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 86.09 
 - นักเรียนช้ัน ม.4-6 มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 83.05 

วิชาภาษาอังกฤษ 
 - นักเรียนช้ัน ป.1-6 ที่มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 71.69 
 - นักเรียนช้ัน ม.1-3 ที่มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 74.94 
 - นักเรียนช้ัน ม.4-6 ที่มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 72.46 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับ 3 ขึ้นไป   ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

- ผลการประเมินระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวิชาภาษาไทย ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ.ทั้งหมด และ 
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ระดับประเทศ ส่วนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด สพฐ.ทั้งหมด และ 
ระดับประเทศ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
กับปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

- ผลการประเมินระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ.ทั้งหมด และ
ระดับประเทศ ส่วนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด สพฐ.ทั้งหมด และ
ระดับประเทศ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
กับปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงข้ึนกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับช้ัน มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓  
 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน(O-NET)  
ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562     

 
วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ 

  

ท่ีมา  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561-2562 
จากการจัดการด าเนินการในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ผลของการประเมินโครงการ 

และกจิกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.04 อยู่ในระดบัคุณภาพดีเลิศ 
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2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูได้จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ 

ของผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ส่งเสริมด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  สามารถปฏิบัติได้จริง  โดยด าเนินการวางแผนงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองในทุกระดับช้ันโดยผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษาฝึกให้
นักเรียนใช้ทักษะความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น Stem Education มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการทดสอบการประเมิน
ทักษะความสามารถนักเรียนรายบุคคล และมีโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ซึ่ งมีกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน พัฒนาทักษะ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่นกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น    กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลและมีการส่งเสริมให้ผู้เรียน       
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการแก้ปัญหา และ
สามารถสรุปความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางโรงเรียนได้เน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีสมรรถนะ   
5 ประการตามหลักสูตรของการศึกษา คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถ   ในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

ในการสง่เสรมิผูเ้รียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกป้ัญหา ทางโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนดังนี้คือ 

1) โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวิีจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึง่โครงงาน 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
- กิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมนทิรรศการวิชาการ 
- กิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ 
- กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 

ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาผ่านโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสามารถ คิดวิเคราะห์        
คิดสังเคราะห์  และคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าความรู้มาพัฒนาความคิด แก้ปัญหา  เพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเอง อย่างมีคุณธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับสภาวะของสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทักษะใน   
การพูด อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ด้วยตนเองส่งผลให้ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน   
ระดับดีเลิศ  ร้อยละ 84.26 

 
       



 

 

 

 

ล าดับ รายการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

 โครงการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
และแก้ปญัหา      

80.00 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาผ่านโครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเอง
สามารถ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  และคิดอย่าง               
มีวิจารณญาณ สามารถน าความรู้มาพัฒนาความคิด 
แก้ปัญหา  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง อย่างมี
คุณธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับสภาวะ
ของสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทักษะในการพูด 
อภิปรายและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง
ส่งผลให้ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนอยู่
ในร้อยละ 84.18  ระดับดีเลิศ       

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

80.00 กิจกรรม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิด
สังเคราะห์และคิดอย่างมี วิจารณญาณ  ผู้เรียน      
มีความสามารถในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
น าความรู้มาพัฒนาความคิด เพื่ อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสมผู้เรียน
สามารถจ าแนก จัดหมวดหมู่ จัดล าดับความส าคัญ
และ  เปรียบเทียบข้อมูลใน บริบทต่าง ๆ  ได้ และ 
สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของส่วนประกอบ
ต่าง ๆ สามารถระบุหลักการส าคัญหรือ แนวคิดใน
เนื้อหาความรู้ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ 
ประกอบการตัดสินใจได้  สรุปผลระดับคุณภาพ     
ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 83.84  

2. พัฒนาทักษะการพูดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น      

80.00 กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น พบว่าผู้เรียนมีทักษะการพูด อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การน าเสนอที่น่าสนใจ ใช้
เหตุผลได้อย่างเหมาะสม ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้ อื่ น   แล ะมี ค วามส าม ารถ ใน ก ารน า เส น อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยภาษาและวิธีการของ
ตนเองได้เป็น   อย่างดี ระดับคุณภาพดีเลิศ  คิดเป็น
ร้อยละ 83.68 

 

 



 

 

 

 

ล าดับ รายการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

3. กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึง่
โครงงาน 

80.00 กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น พบว่าผู้เรียนมีทักษะการพูด อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การน าเสนอที่น่าสนใจ ใช้
เหตุผลได้อย่างเหมาะสม ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  และสามารถน าเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้วยภาษาและวิธีการของตนเองได้ เป็นอย่างดี   
ระดับคุณภาพดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 83.68 

4. 

 

 

 

กิจกรรมค่ายวิชาการ 80.00 กิจกรรมค่ายวิชาการพบว่าผู้เรียนเห็นความส าคัญ
และเห็นคุณค่าของการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง
ผู้ เรียนมี การพัฒ นาทั กษะทางด้ านความ คิด        
การคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การคิดค านวณ 
แก้ปัญหา การแยกแยะข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน  มีทักษะการใช้
ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสมตามวัยผู้เรียน มีการ
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกัน 
ที่ดี ระดับคุณภาพดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 84.44 

5. กิจกรรมสปัดาห์ วิทยาศาสตร ์ 80.00 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ และเรียนรู้วิทยาการใหม่ สามารถใช้
ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา 
สามารถพัฒนาตนเองได้โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้  รู้ จักการสั งเกต รู้ จักการ คิด
วิเคราะห์และสามารถแก้ปญัหาได้ผู้เรยีนสามารถน า
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
หลากหลาย ระดับคุณภาพดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
85.26 

6. กิจกรรมนทิรรศการวิชาการ 80.00 ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามวัยและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล  ผู้เรียนรู้และเข้าใจ
ในเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระมากข้ึน ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้โดยอาศัยการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ผู้เรียนรู้จักการสังเกต รู้จักการคิดวิเคราะห์และ
สาม ารถแก้ ปั ญ ห าได้  แ ส ด งออก ซึ่ ง ค วาม รู้
ความสามารถในด้านวิชาการได้อย่างดี  ผู้ เรียน
สามารถน าผลงานของตนเองเผยแพร่ ให้ กั บ
ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบ  ระดับคุณภาพ   
ดีเลิศ   คิดเป็นร้อยละ 84.08 



 

 

 

 

ล าดับ รายการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

7. กิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ 
เนตรนาร ี

80.00 ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามวัยและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถพัฒนาตนเอง
ให้มีระเบียบวินัยโดยใช้แนวทางของลูกเสือ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ ปัญหา สามารถน าทักษะ
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ชี วิต ป ร ะจ า วัน  แล ะ ท า งาน ร่ วมกั บ ผู้ อื่ น ได้                     
ระดับคุณภาพดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 84.67 

8. ตลาดนัดวิชาการ 80.00 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ พบว่าผู้ เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ผู้ เรียนมี  การพัฒนา
ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ โดยผ่านทางกิจกรรม  
ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์     
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการของแต่ละ
กลุ่มสาระฯ ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน การ
ช่วยเหลือ  ซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสมตามวัย                           
ระดับคุณภาพดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 84.09 

 
 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
โรงเรียนได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ 

ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดในการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงาน ช้ินงาน ที่เป็น
ประโยชน์ ตามความสนใจ โดยจัดให้มีการบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้นักเรียนได้แสดงออก
ในความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการศึกษาค้นคว้ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง   
ผ่านกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด การท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงความรู้ ประสบการณ์ หลักการ ตามแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มที่ดี มีการน าเสนอผลงาน ช้ินงาน ได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ และนอกจากการส่งเสริมนักเรียนในการสร้างช้ินงาน ผลงานแล้ว ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยจัดโครงการและกิจกรรมดังนี้คือ 

- กิจกรรมโครงงานทางวิทยาศาสตร ์
- กิจกรรม STEM Education 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
- กิจกรรม Science  Show 
- กิจกรรมการสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมการสร้าง Webpage 
- กิจกรรมการสร้างหุ่นยนต์ 



 

 

 

 

หลังจากนักเรียนได้มีทักษะการสร้างช้ินงาน ผลงาน นวัตกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการ
วางแผน ท างานเป็นทีมด้วยกระบวนการกลุ่มแล้ว ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ เข้า
ร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ 

- แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรม 
- แข่งขันการสร้าง Webpage ในงานศิลปะหัตกรรม 
- แข่งขันหุ่นยนต์แบบซูโมญ่ี่ปุ่น  
- เข้าร่วมการน าเสนอผลงาน “รวมโครงงาน Micro:bit”  จัดโดย Micro:bit 
- แข่งขัน “หุ่นบ๊อง  ประลองพลัง”  จากงาน Digital  Thailand  Big  Bang  2019 
- แข่งขันรายการ Supreme Robot in space 2019 

ผลจากการด าเนินงาน นักเรียนสามารถสร้างผลงาน ช้ินงาน โครงงานและนวัตกรรมได้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสมตามระดับช้ันเรียน สามารถใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานจากการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผลงาน ช้ินงาน สามารถคิดและวางแผนการด าเนินงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีทักษะในการแก้ปัญหา สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาช้ินงาน ผลงานของตนเอง และน าเสนอผลงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม เช่น        
การน าเสนอโครงงาน  การเขียนรายงาน มีการจัดท าสื่อมัลติมิเดีย  กราฟ แผนภูมิต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

ซึ่งผลจากการประเมินคุณภาพผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยจัดท าเป็นโครงการ/
กิจกรรม ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 88.05 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

 
4. ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียนลาซาลด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็น มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการ
วางแผนแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสื่อสาร โดยศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการที่
จ าเป็นอย่างเป็นระบบ ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ก าหนดวิธีการ การ
ด าเนินงาน การนิเทศให้ความรู้ ครูผู้จัดการเรียนการสอนจัดสรรหาอุปกรณ์ จัดให้มีคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับ
ผู้เรียนอย่างครบถ้วน จัดสรรงบประมาณทรัพยากรมาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยี ก าหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ทันสมัย โดยมีการใช้อินเทอร์เน็ต มี
ระบบที่รวดเร็ว ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โรงเรียนลาซาลมีการจัดท าแผนพัฒนาฯ สอดคล้องกับทิศทางการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ ครอบคลุมมิติการเรียนรู้ของผู้เรียน การด าเนินงานของคณะครู อาจารย์ เปิดโอกาสให้ นร. 
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้ ICT เพื่อการศึกษา โดยวางแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้ 
           1. มีจุดประสงค์ให้ครผูู้สอนและบุคลาการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการ
ปฏิบัติงาน 
           2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมจีุดประสงค์ให้ครผููส้อนจัดท า/ค้นคว้า     
สื่อการสอนที่มเีนื้อหาสาระการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมตามหลักสูตร 
          3. พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและบริการ จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้
ครูผูส้อนได้พัฒนาคุณภาพความสามารถด้านเทคโนโลยี และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับเพื่อเป็นเครื่องมือการ
เรียนรู ้

4. จัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้พอเพียงกับการใช้งานได้เป็นอย่างดี 
 



 

 

 

 

ผลของการด าเนินงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิชาการ มีการสร้างระบบสนับสนุนส่งเสริม 
เช่ือมโยงการท างานของหน่วยงาน ครูกับการจัดการเรียนรู้ เช่น การปรับหลักสูตร การกระจายแหล่งเรียนรู้ที่มี
ความพร้อมและศักยภาพที่เหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา ได้แก่ ความ
เข้าใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูลล การใช้เว็บไซต์ โปรแกรมสนทนา แหล่งสืบค้นข้อมูลแบบ
ออนไลน์ บทเรียนส าเร็จรูปต่าง ๆ  เช่น Tablet TV, Kahoot, e-learning, Youtube, CAI, Activ board, Inter-
net ,Stem Education เป็นต้น  ส่งผลให้ นร. ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลาย 
สามารถรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ พัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้และการ
สื่อสารโดยมีการจัดท าโครงการและกิจกรรม ดังนี้คือ 

1. โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
1.1. กิจกรรมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการใช้เทคโนโลยี  นักเรียนสามารถเลือก

และ    ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม การด าเนินงานตามกิจกรรมประสบความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ  
88.43  ซึ่งส่งผลให้นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก เช่น 

     1.1.1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป..4 - 6   
เด็กชายณฐพล   ขันตยานนท์ และเด็กชายอติวิชญ์  ทองขาว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากหน่วยงาน  
 สพป.กรุงเทพฯ 

        1.1.2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  Web Editor  ม.1 - ม.3  
นายธรรณธร ผลเจริญ และนางสาวอรัชพร จิระคุปต์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากหน่วยงาน สพม.เขต 2 
กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น 

1.2. กิจกรรมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสาร นักเรียนมีความสามารถในการ 
รับ - ส่งข้อมูลข่าวสาร  การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจโดยใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม           
คิดเป็นร้อยละ  88.14 

1.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการใช้เทคโนโลยี ครูผู้สอนได้รับการนิเทศแนวทางการน า
เทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอน   นักเรียนมีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ  
89.80 

สรุปงานตามโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  88.29 
 
 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น 

ต่อการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาความรู้ความสามารถ  รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร             
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education  การจัดท าโครงงาน มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ

ปลายภาคเรียน   
มีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดจัดเตรียมแบบฝึกเพื่อ     

สอนเสริม เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์และใช้การทดสอบหลายรูปแบบมีการท าแบบทดสอบ Pre O-NET          
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพและความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  ฝ่ายวิชาการ หัว หน้าระดับ        
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ มีการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง  



 

 

 

 

ในปีการศึกษา 2562 ส านักทดสอบทางการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานด าเนินการประเมินนักเรียน  ดังนี้   

- ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test:RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
- จัดทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test :NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3                       
- จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที 3 

และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
- การประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 
นอกจากนี้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

พัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติ ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   1.1) กิจกรรมสถิติจ านวนผลการเรียนตามกลุ่มสาระฯ  โดยสถานศึกษาต้องยึดหลักการจัด

การศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียน มีความส าคัญที่สุด การ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รยีนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กิจกรรมนี้จะประเมินสถิติ
ผลการเรียนตามกลุม่สาระฯ  เพื่อน าผลการประเมนิมาส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดงตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความถนัดและความ
สนใจในทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ 

 1.2) กิจกรรมรายงานระดับผลการเรียนตามกลุ่มวิชา    
    นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ    

มีความสามารถในการสื่อสารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล     
การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่ ได้ด้วยเทคโนโลยีด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 
สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก  โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรม รายงานระดับผลการเรียนตามกลุ่มวิชา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน และเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักเรียนตามหลักสูตรให้สูงข้ึน 

 1.3) กิจกรรมรายงานคะแนนเฉลี่ยตามหมวดวิชา 
      เนื่องจากการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ฝึกให้นักเรียนน าความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามรายวิชา  โดยอ้างอิงความรู้เดิมที่นักเรียนได้เรียนแล้วในแต่ละระดับช้ันที่ผ่านมา 
กระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจในการทบทวนความรู้เดิมอยู่เสมอ และเกิดความรักความสนใจในรายวิชาที่เรียน   จึงจัด
กิจกรรมรายงานคะแนนเฉลี่ยตามหมวดวิชาข้ึน เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เป็น
การฝึกให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ  และให้นักเรียนมีความเข้าใจที่แท้จริงในเนื้อหาสาระที่ก าหนดใน
แต่ละรายวิชา 

2. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิในระดับดีของการสอบระดับชาติ 
2.1) กิจกรรมติวความรู้สู่ O-NET ครูศึกษา ทบทวนจุดเน้นของหลักสูตร ทบทวนคุณภาพผู้เรียนเมื่อ

จบแต่ละระดับช้ัน  ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติของปีการศึกษาที่ผ่านมา  ร่วมกันวางแผนพัฒนา
คุณภาพวิชาการตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้  ครูรายวิชาจัดกิจกรรมมุ่งสง่เสรมิคุณภาพผู้เรียนตามธรรมชาติของวิชา  จัด
สอนเสริมเพื่อเตรยีมความพร้อมเพือ่รับการประเมนิระดับชาติ  บันทึกผลการประเมิน  สรุปผลและรายงานผล  น าผล
การประเมินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 



 

 

 

 

 2.2) กิจกรรมรายงานผลการทดสอบระดบัชาติ(O-NET) กจิกรรมนี้เป็นการจัดเก็บรวบรวบคะแนน 
การทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการจัดการด้านการศึกษา ด้วยการประเมินเพื่อการเรียนรู้ โดย
ประเมินเรื่องที่ต้องได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องและถูกวิธี อย่างยั่งยืน และมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย ตลอดจนการรายงานผลคะแนน เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม และมีความ
น่าเช่ือถือ 

 3) ค่าสถิติผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  เพี่อการพัฒนาควรมีพัฒนาการที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นการเปรียบ เทียบข้อมูลได้อย่างชัดเจนคือการเปรียบเทียบข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปีปัจจุบันกับปี
การศึกษาที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 ปี   กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ สานักงานคณะกรรมก าร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จให้สถานศึกษายกระดับ
คุณภาพการศึกษา คือนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจากการประเมิน
ระดับชาติ เพิ่มขึ้น ซึ่งการที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้อง
พัฒนาการศึกษาอย่างตลอดเวลา ทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนการ
วัดและประเมินผล ซึ่งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรายงานผลการประเมิน ปีการศึกษา 2562 ต่อต้นสังกัด 

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการ
สอน มีคุณภาพมากข้ึน นักเรียนมีความรู้ มีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  บรรลุตัวช้ีวัดตามมาตรฐานของหลักสูตร  
จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายภาคเรียนนักเรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด โดย
เกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน คือ นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการประเมินรายวิชาระดับ 3 ข้ึนไป ซึ่งจาก
การประเมิน มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ดังนี้  
  5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนดใน      
ปีการศึกษา 2562  เกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนคือ  นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการประเมินรายวิชา     
ในระดับ 3 ข้ึนไป ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในแต่ละช่วงช้ันมีระดับผลสัมฤทธ์ิดังนี้คือ 
  - นักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ร้อยละ 84.80  
อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ 
  - นักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ร้อยละ 80.71 
อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ 
  - นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด รอ้ยละ 80.57  
อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ 
  - นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด รอ้ยละ 81.86           
อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ 
  จากข้อมลูข้างต้นพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะกลุ่มสาระเฉลี่ยทุกระดับช้ัน มีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 81.99 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ 
 



 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2562 

 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

 

ที่มา ผลการประเมินแต่ละรายวิชาในเอกสารแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ผลการประเมินนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พบว่าทุกรายวิชา มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 
ข้ึนไป ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนทุกรายวิชา   

 
 
 

0

20

40

60

80

100

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศกึษา สุขศกึษา ศลิปะ การงาน ภาษาอังกฤษ

8
5
.4

7

7
5
.7

4 8
5
.3

8

8
4
.7

9

9
6
.0

0

8
6
.4

8

8
5
.9

3

7
1
.6

9

60

80

100

ป. 1-3 ป. 4-6 ม. 1-3 ม. 4-6 ค่าเฉล่ีย

84.80

80.71 80.57 81.86 81.99



 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2562 

ที่มา ผลการประเมินแต่ละรายวิชาในเอกสารแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลการประเมินนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 พบว่า ทุกรายวิชามีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนในทุกรายวิชา  

 
 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ปีการศึกษา 2562 

 

ที่มา ผลการประเมินแต่ละรายวิชาในเอกสารแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ผลการประเมินนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 พบว่า ทุกรายวิชามีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะรายวิชาในระดบั 3 ข้ึนไป 
ผ่านเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนในทกุรายวิชา  
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  5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2562  มีร้อยละของ
ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-Net) มีค่าไม่ต่ ากว่าขีดจ ากัดล่างในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ของคะแนนรวมทกุช่วงช้ันที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  - นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบไม่ต่ ากว่าขีดจ ากัดล่าง ร้อยละ 77.82  
อยู่ในเกณฑ์ ด ี
 - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบไม่ต่ ากว่าขีดจ ากัดล่าง ร้อยละ 71.35  
อยู่ในเกณฑ์ ด ี
 - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบไม่ต่ ากว่าขีดจ ากัดล่าง ร้อยละ 63.87 
อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
  จากข้อมูลข้างต้นพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเฉลี่ยทุกระดับช้ัน มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 71.01 อยู่ในเกณฑ์ ด ี
   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านขีดจ ากัดล่าง (ป.6 , ม.3 , ม.6) 
จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

  5.3 มีการจัดท าตารางเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน       
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน  ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการวัดประเมินผลตามตัวช้ีวัด  การทดสอบ
กลางภาคและทดสอบปลายภาคเพื่อประมวลผลการเรียน  งานจัดท าตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนี้ 
ได้รวบรวมข้อมูลแต่ละรายวิชา  จ าแนกตามระดับผลการเรียน  น ามาวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  

0

20

40

60

80

100

ภา
ษา

ไท
ย

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ

คณิ
ตศ

าส
ตร์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์

สัง
คม

ศกึ
ษา

ค่า
เฉ
ลี่ย

8
2

.4
5

7
6

.9
2

7
4

.5
2

7
7

.4

7
7

.8
28

8
.1

0

6
8

.1
5

6
9

.3
5

5
9

.8
2 7
1

.3
5

6
9

.1
2

6
6

.8
2

6
1

.7
5

5
4

.3
8

6
7

.2
8

6
3

.8
77

9
.8

9

7
0

.6
3

6
8

.5
4

6
3

.8
7

6
7

.2
8

7
0

.0
4
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หาร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  เพื่อพัฒนาผู้เรียนในล าดับต่อไป (อ้างอิงในส่วนที่ 1 ข้อมูล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา) 
 
 

  5.4 มีงานสรุปผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ(O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษา    
ปีที่ 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยท าการรวบรวมผลการทดสอบระดับชาติ  และ
จัดท าร้อยละของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่  3  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ(O-NET) มีค่าไม่ต่ ากว่าขีดจ ากัดล่าง  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของคะแนนรวมทุกช่วงช้ัน     
ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านขีดจ ากัดล่าง 
จ าแนกตามรายวิชา   ปีการศึกษา 2560-2562 

 
 

ในปีการศึกษา 2562 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานด าเนินการประเมินนักเรียนดังนีผู้้เรียนมีความรูท้ักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ 
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           - ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้รียน ( Reading  Test : RT ) ช้ัน ป.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ปีการศึกษา 2562 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ปีการศึกษา 2562 
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            - จัดทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2562 
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กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 
เปรียบเทียบกับ ขนาดโรงเรียน จังหวัด  สังกัด ภาค และประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

 
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET  

ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับ ขนาดโรงเรียน จังหวัด  สังกัด ภาค และประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 
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กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET  
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับ ขนาดโรงเรียน จังหวัด  สังกัด ภาค และประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
 

 
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ของโรงเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560-2562 
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กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ของโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560-2562 

 
 

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ของโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560-2562 
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6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานของนักเรียนให้มีพัฒนาการตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล โดยการจัดเนื้อหาของหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งความรู้พื้นฐานและความรู้เพิ่มเติมเพื่อวางพื้นฐาน
ของนักเรียนให้สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษามา น าไปเป็นพื้นฐานเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนั้น
ทางโรงเรียนได้จัดหาอาจารย์พิเศษที่ช านาญและรอบรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ฯ มาสอนเสริมให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net และ
ไปศึกษาต่อ รวมทั้งได้มีการจัดการแนะแนวอาชีพ โดยสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้น าศิษย์เก่าที่ประสบ
ผลส าเร็จในการท างานในอาชีพต่าง ๆ  มาให้ความรู้กับนักเรียน รวมทั้งให้ค าปรึกษาในอาชีพที่นักเรยีนรุ่นน้องสนใจ 
เพื่อนักเรียนจะได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่ตนเองจะเลือกประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีใน
อาชีพต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ ทั้งนี้นักเรียนจะได้รู้ว่าตนเองควรจะเรียนอะไร สาขาใดจึงประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ 
นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีแผนการให้บริการช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ขาดสภาพ
คล่องทางด้านการเงินใหม้ีโอกาสศึกษาต่อในโรงเรียนลาซาล ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบญุยวง เดอ ลาซาล ที่เป็น
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน ให้ทุนค่าที่พัก , ทุนอาหารกลางวัน และยัง
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนั้นยังมีทุนการศึกษาที่มอบโดยสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนลาซาล 
รวมทั้งศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จที่มอบทุนช่วยน้อง ๆ ตาม  จิตตารมณ์ของคณะลาซาลที่กล่าวว่า “No Child 
left Behind” “ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง” ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้มอบทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนรุ่นน้องที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมเป็นเงินจ านวน 300,000 บาท ซึ่งทุนทั้ งหมดนี้ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนต่อในโรงเรียน
ลาซาลและยังเป็นทุนที่ให้นักเรียน ได้ไปศึกษาต่อตามสาขาอาชีพที่นักเรียนต้องการได้อย่างมีความสุข 

จากการด าเนินการส่งเสริมความรู้ ทักษะพื้นฐานนักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ตามเนื้อหาหลักสูตรทั้ง
รายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม รวมทั้งการแนะแนวอาชีพ สามารถน าความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไปในสาขา 
วิชาเรียนที่นักเรียนจะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ มีความถนัด และมีความสามารถ  ส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้จากการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่ออาชีพที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ และให้ระบุเหตุผลของความพึงพอใจได้น ามาวิเคราะห์ และมีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งในด้านของความรู้
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซึ่งจากการด าเนินงานตามโครงการ/งาน กิจกรรม อย่างหลากหลายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในด้านการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน ส่งผลให้
การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ  88.72   
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ดังนี้คือ 

-  กิจกรรมงานจัดป้ายนิเทศด้านการศึกษา      คิดเป็นร้อยละ  88.41 
-  งานแนะแนว           คิดเป็นร้อยละ  88.66 
-  งานให้ทุนการศึกษา        คิดเป็นร้อยละ  89.08 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

โรงเรียนลาซาล มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เพือ่ใหผู้้เรียนเกิดความตระหนกัใน
คุณค่าของตนเอง ด้านคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

1. การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจต่อประเทศชาติและวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทย  โดยการเรียนรู้ผ่านโครงการ / 
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 1.1. โครงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย กิจกรรม 

- กิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ  
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10 
- กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ 10 
- กิจกรรมหล่อเทียน – แห่เทียนพรรษา 
- กิจกรรมท าบญุตักบาตรวันเด็กแห่งชาติ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ด าเนินการอบรมปลูกฝังให้นกัเรียนได้แสดงออกจัดให้นกัเรียนได้แสดงออกถึงการ

เป็นพลเมืองดีของชาติธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และ  เคารพเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ การแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย การมสี่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย  

  ผลการประเมินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.35 
  - วันแม่แห่งชาติ ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 90.05   
 - วันพ่อแห่งชาติ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.15  
 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 91.18  
 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ใน ร.๑๐ ผลการ  
   ประเมินคิดเป็น   ร้อยละ 90.82   
 - กิจกรรมหลอ่เทียน – แหเ่ทียนพรรษา ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 92.06 
 - กิจกรรมท าบุญตกับาตรวันเด็กแหง่ชาติ ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 92.98 
   นักเรียนได้เข้าร่วมและมีส่วนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่โรงเรียนจัดข้ึน ช่ืนชมใน

พระราชกรณียกิจ ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและเป็น
แบบอย่างที่ดีร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

 
 

 1.2. โครงการปลูกฝงัคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต ประกอบด้วย กิจกรรม 
 - กิจกรรมฟังธรรมรักษาสัตย์  
 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ด าเนินการอบรมปลูกฝังให้นกัเรียนปฏิบัติตนบนพื้นฐานของความซือ่สัตย์สุจริตยึด
หลักความจรงิและความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด สง่ผลให้นักเรียน
เห็นความ ส าคัญของความซื่อสัตย์สจุริต  
 



 

 

 

 

ผลการประเมินโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 91.96 
- ฟังธรรมรกัษาสัตย์ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.96    
  นักเรียนน าหลักศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อผู้อื่นเกิดความพร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและโลกภายนอก มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปรับตัวอยู่
ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ไม่เอาเปรียบ ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน รู้จักการให้อภัยเมื่อผู้อื่นท า
ผิดพลาด คิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบมีเหตุผล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคม 
 
 

          1.3. โครงการปลูกฝังคุณธรรมความเอื้ออาทร เมตตา กรุณา ประกอบด้วย กิจกรรม 
 - กิจกรรมเยี่ยมทหารผ่านศึก  
 - กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้,ผู้ประสบภัย  
 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ด าเนินการอบรมปลูกฝังให้นกัเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจ รูบ้าปบุญคุณโทษ         
มีความคิด ความประพฤติถูกต้องตามท านองคลองธรรม เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมจีิตอาสา รูจ้ักช่วยเหลือผู้อื่น   
รู้จักการเป็นผู้ให้มากกว่าผูร้ับ  มีความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง  

ผลการประเมินโครงการ คิดเป็นร้อยละ  90.64 
 - เยี่ยมทหารผ่านศึก ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 91.08   
 - ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผูป้ระสบภัย ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.20  
   นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการได้เข้าช่วยเหลือสงัคม ทั้งเกิดการเรียนรูก้ับตัวนักเรียน

เองในการท างานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ ความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

1.4. โครงการปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูกตเวที ประกอบด้วย กิจกรรม 
 - กิจกรรมวันไหว้ครู  
 - กิจกรรมวางพวงมาลาท่านนักบุญยอห์นฯ 
 - กิจกรรมการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม ่
 - กิจกรรมการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  
 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ด าเนินการจัดอบรม สง่เสรมิ ปลกูฝงั ให้นักเรียน รู้และเข้าใจหลกัธรรมเบื้องต้น  
ของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้นักเรียนมีความกตญัญูต่อผู้มพีระคุณ และ สุภาพ
อ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นผู้รบัใช้ที่ดีของเพือ่นร่วมสังคม เป็นลกูที่ดีของพอ่แม่ และเป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน  

ผลการประเมินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.88 
- วันไหว้ครู ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 92.98  
- วางพวงมาลาท่านนักบญุฯ ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 94.05  
- การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 92.48    
- การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 92.04     
  นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความผกูพัน และความกตัญญูต่อผู้มพีระคุณ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี    

ต่อบิดามารดาและผูม้ีพระคุณ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 1.5. โครงการปลูกฝงัคุณธรรมความมีระเบียบ ประกอบด้วย กิจกรรม 
 - กิจกรรมสง่เสรมิมาโรงเรียนทันเวลา   
 - กิจกรรมสง่เสรมิการแตง่กายที่ถูกระเบียบ  
 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมการศึกษาให้นักเรียนรู้ เข้าใจและตระหนักในเหตุผลของกฎระเบียบที่มี
ต่อบุคคล สังคมส่วนรวม เห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝึกให้นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบต่าง ๆ จากที่ง่ายหรือทั่วไปสู่ที่ยากละเอียดอ่อนมากข้ึน จนเกิดความเคยชินเป็นอุปนิสัย
หรือคุณลักษณะประจ าที่จะควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ด้วยตนเอง 

ผลการประเมินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.23  
- มาโรงเรียนทันเวลา ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 90.79  
- แต่งกายถูกระเบียบ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.68 
  นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ปฏิบัติตนเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้  ตาม
กฎเกณฑ์ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
 
 

 1.6. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม  
  ฝ่ายกิจการนักเรียนได้อบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
ป้องกันปัญหายาเสพติด อบายมุขและค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง 

 ผลการประเมินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.04 
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร น าหลักธรรมนั้นมาใช้ในชีวิตประจ าวันจนเกิด 

เป็นคุณธรรมประจ าชีวิตด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น ทั้งในด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
สุจริต รับผิดชอบ และกตัญญูกตเวที 
 

1.7. โครงการอนุรักษ์พฒันาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กิจกรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาด  
  - กิจกรรมปลกูต้นไม้ลดมลพิษ  
  - กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ด าเนินการได้ส่งเสริมจิตส านึกให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และชุมชน
ใกล้เคียง ด้วยกิจกรรม ความร่วมมือที่หลากหลาย เช่น รณรงค์วันสิงแวดล้อมโลก การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้ถึง
ผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน 
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้หันมาสนใจ ให้ความส าคัญและตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จัก
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และส่งเสริมให้มีพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ เพื่อสงวนรักษาพลังงานไว้ให้เพียงพอส าหรับอนาคตและเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ผลการประเมินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.77 
- กิจกรรมรกัษาความสะอาด  ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 89.88 
- ปลูกต้นไม้ลดมลพิษ  ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 89.08 
- วันสิ่งแวดล้อมโลก   ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.36 



 

 

 

 

นักเรียนมีจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง 
ที่จะต้องร่วมกันรณรงค์ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและพยายามรักษาให้ยาวนาน 
โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว 
 
 

1.8. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า ประกอบด้วย กิจกรรม 
 - กิจกรรมใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ด าเนินการสง่เสรมิใหน้ักเรยีนได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมช่วยกันรักษาสิง่แวดล้อม เพื่อให้
นักเรียนได้ตระหนักเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะและปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับขยะ
ให้ถูกต้องถูกสุขลักษณะ พัฒนาให้นักเรียนรู้จักตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัยในตัวเอง รู้จักการท างานเป็นทีม 
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ เพื่อสงวนรักษาพลังงานไว้ให้เพียงพอส าหรับอนาคตและ
เสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ผลการด าเนินงานครูและนักเรียนได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ครูและนักเรียนได้
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี รักในความเป็นไทย เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ            
มีคุณธรรม โดยด าเนินโครงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติ ด ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา มีคุณธรรมโดยด าเนินโครงการคุณธรรม
ในทุก ๆ ห้องเรียน ทุกระดับ ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ความเอื้ออาทร และเป็น       
ผู้มีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดี รวมทั้งร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง การแห่เทียนพรรษาฯลฯ  สืบทอดความรู้จาก
ภูมิปัญญาไทย ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต มีความรัก ช่ืนชมในศิลปวัฒนธรรมไทย มีการ
เรียนรู้การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นรูปแบบของการด าเนินชีวิตที่
พอเพียง โดยใช้หลักของความพอประมาณ การมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน ควบคู่ไปกับความรู้และคุณธรรม เรียนรู้
ค าสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่ 9 น าค าสอนไปปรับใช้กับการด ารงชีวิตแบบชาวไทย  ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดข้ึน ท าให้เกิดความหวงแหนเห็นความส าคัญถึงคุณค่าวัฒนธรรมท้องถ่ินของ
ไทยที่ควรรักษาสืบไป สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปฏิบตัิในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง ยอมรับ
ที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย นักเรียนมีจิตส านึกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและสังคม ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย เคารพสิทธิเสรีภาพ รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลในทาง
สร้างสรรค์ ส านึกในบทบาทหน้าที่ สิทธิเสรีภาพของตน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงสรุปผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 
91.16 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.81 
- กิจกรรมใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ผลการประเมินคิดเปน็ร้อยละ 91.96 
  นัก เรียนมีจิตส านึกในการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เห็ นถึงคุณ ค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการที่จะใช้ทรัพยากรฯอย่าง
มีคุณค่าตลอดจนร่วมมือกัน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่ายเยาวชนต่อไป และ



 

 

 

 

สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

โรงเรียนลาซาล มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กล่าวคือ ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย ซึ่งผลการประเมินคิดเป็น 91.34 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยการเรียนรู้ผ่านโครงการ / 
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

2.1. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ประกอบด้วยกจิกรรม 
 - วันสงกรานต ์
 - วันลอยกระทง 
 - หล่อเทียน-แหเ่ทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา 

 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ด าเนินการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนปลูกฝังค่านิยมความภาคภูมิใจและความซาบซึ้ง
ในศิลปะวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในหลักค าสอนทางศาสนาและ ศาสนพิธีที่ตนเองนับถือ      

นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของทางศาสนา วันส าคัญต่าง ๆ ของชาติไทย ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
การสืบทอดภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย ได้ท าความดีในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.32 

2.2. โครงการรักความเป็นไทยภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถ่ิน ประกอบด้วย กิจกรรม 
      - มารยาทงามตามแบบไทย 

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมอบหมายให้ครูประจ าช้ัน
ครูผู้สอนสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในที่สาธารณะ การแสดงกิริยาและ
วาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม และฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักมารยาทที่ถูกต้อง และการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม
ประกวดมารยาทไทย จัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ผลการด าเนินงานกิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม รักความ
เป็นไทย และตระหนักถึงคุณค่าของมารยาทไทย และวัฒนธรรมไทย มีความรัก และช่ืนชมในศิลปะวัฒนธรรมไทย
และมารยาทแบบไทยอย่างแท้จริง ทั้งยังสามารถ   น าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.95   

           2.3. โครงการเสริมสร้างเอกลกัษณ์ไทย ประกอบด้วย กิจกรรม 
       - ยิ้มไหว้-ทักทายกัน 
 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
มารยาทที่ดีงาม ผ่านครูประจ าช้ัน ครูผู้สอนโดยสอดแทรกในทุกรายวิชา พัฒนาการจัดกิจกรรมยิ้มไหว้-ทักทาย พูด
เพราะ-ไหว้สวย อย่างต่อเนื่อง ทุกปีการศึกษา เพื่อสิ่งเหล่าน้ีจะหล่อหลอมให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 ผลการด าเนินงานกิจกรรมยิ้มไหว้-ทักทายกัน นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ตระหนักถึง
คุณค่าของมารยาทการไหว้  การทักทายเมื่อพบกัน นักเรียนสามารถไหว้ได้ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทยเห็น
คุณค่าและความส าคัญในการไหว้ของไทยในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งมีจิตส านึก เกิดความหวงแหนเห็นความส าคัญ



 

 

 

 

ถึงคุณค่าวัฒนธรรมท้องถ่ินของไทย ที่ควรรักษาไว้สืบไป และสามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปฏิบัติ
จริงในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.71     
             2.4. โครงการอบรมปลูกฝังการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอประมาณ ประกอบด้วย กิจกรรม 
        - ออมทรัพย์  
  ฝ่ายกิจการนักเรียนได้พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เข้าไปในวิธีคิดและในทุกรายวิชาผ่านครูประจ าช้ัน และครูผู้สอน ส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาฯไปใช้        
ในชีวิตประจ าวัน ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน  

จากการประเมินกิจกรรมออมทรัพย์ นักเรียนรู้จักใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในการวางแผน ด าเนินชีวิตโดยใช้
ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัด รู้คุณค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี สามารถปรับตัวอยู่ร่วมและ
ท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ไม่เอาเปรียบ  ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน รู้จักการให้อภัยเมื่อผู้อื่นท าผิดพลาด   คิด
และตัดสินใจอย่างรอบคอบมีเหตุผล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคม ผลการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 92.20   
 

2.5. โครงการส่งเสริมวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรม 
       - ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน  
 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี ส่งเสริมทางด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด ให้นักเรียนเป็นผู้ห่างไกลสิ่งเสพติดทุกชนิดส่งเสริมให้
โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการด าเนินงานกิจกรรมปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่    
พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด รู้จัก
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ  สามารถน าแนวทางของวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 88.53 
 

3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย 
โรงเรียนลาซาล มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ

ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กล่าวคือ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ผลการประเมินคิดเห็นร้อยละ 90.65 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยการเรียนรู้ผ่าน
โครงการ / กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

3.1. โครงการสานต่อค าพ่อสอน ประกอบด้วย กิจกรรม 
       - น้อมน าค าพ่อสอนสูก่ารเรียนรู้   

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ส่งเสริมและสานต่อค าสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยผ่านการ
เรียนการสอนสอดแทรกในทุกรายวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ค าสอนของพระองค์ถูกส่งต่อไปยังนักเรียน
รุ่นหลังต่อ ๆ ไป ในทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคน โดยผ่านการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม  ตามพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสที่ในหลวง ร.๙ เคยตรัสไว้ นักเรียนสามารถน้อมน ามา
ยึดถือปฏิบัติ และเก็บเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนได้โดยการปรับปรุงตนเอง  การฝึกฝนตนเองให้มีคุณค่า การใช้
ความรู้คู่คุณธรรม การท างานคู่ความดี เรียนรู้จากการสงัเกต ดู และฟัง การรู้จักประมาณตน มีความรู้ท าให้เป็นคน
โดยสมบูรณ์ให้รู้ซึ้งว่าหนังสือเป็นสิ่งมีค่า  และอุปสรรคท าให้ใจแข็งแกร่ง 

นักเรียนทุกคนสามารถน้อมน าค าสอนของพ่อตามแนว “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  มาปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ ดังนี ้



 

 

 

 

ความพอประมาณ ก็คือ การใช้จ่ายอย่างประหยัดตามฐานะหรือรายได้ที่เรามีโดยไม่ใช้จ่ายเกินตัว  
ความมีเหตุผล ก็คือ การใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล โดยในการใช้จ่ายเงินแตล่ะครัง้นั้นเราควรจะต้อง

ไตร่ตรองให้ดีว่ามีเหตุผลที่ดีพอมั้ยทีเ่ราจะใช้เงินน้ัน โดยแยกให้ออกว่าสิ่งทีเ่ราจะซือ้คือความจ าเป็น หรอืความ
อยากได้มากกว่ากัน 

มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ข้อนี้จะตรงกับความไมป่ระมาทในการใช้ชีวิต ซึ่งถ้าเป็นเรื่องการเงินก็คือการรู้จกั
วางแผนการเงิน การบรหิารจัดการเงิน   
 ผลการประเมินคิดเห็นร้อยละ 91.08 
 

3.2. โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ประกอบด้วย กิจกรรม 
    - เลือกตั้งสภานักเรียน 
    - รณรงค์ในระบอบประชาธิปไตย 

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ด าเนินการอบรมส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองของ
ไทยรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบต่องานในสังคม  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นประชาธิปไตย และเป็นผู้น ากล้าแสดงออก สุภาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นคนดีของเพื่อนร่วมสังคม รู้จักการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
รู้จักการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สามารถอยู่กับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

นักเรียนเข้าใจประชาธิปไตย  ยึดมั่นในกติกาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิ
เสรีภาพความไว้วางใจ มองโลกในแง่ดี รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลในทางสร้างสรรค์ สนใจกิจกรรมทาง
การเมือง การปกครอง โดยมีจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตนเอง  ไม่ล่วงละเมิด สิทธิเสรีภาพของ
ผู้อื่น สามารถท างานเป็นทีม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าแสดงออก สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.23 
 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม    
             ฝ่ายบริการ-การแนะแนวได้ด าเนินการวางแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และมีลักษณะจิตสังคมที่ดี โดยการเรียนรู้ผ่านโครงการลาซาลรักษ์สุขภาพ 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
   4.1  กิจกรรมสุขภาพดี  จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคติดต่อหรือโรคระบาดต่าง ๆ  เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก โรคไวรัสโควิด-
19 อันตรายจากฝุ่นละออง PM 2.5 ฯลฯ การเลือกรับประทานอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นต้น  จัดให้มี
ยาสามัญประจ าบ้านและหอ้งพยาบาลเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียน  จัดให้มีมาตรการป้องกนัและระบบ
การคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังการติดต่อของโรคระบาดต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่เกิดโรคระบาดข้ึนในโรงเรียน 
นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ จากภายนอกเข้ามาให้บริการด้านการดูแลสุ ขภาพให้แก่นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้รับวัคซีนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ได้แก่   
   -  โรงพยาบาลศิครินทร์เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ให้แก่
นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามความสมัครใจของผู้ปกครอง   นอกจากนี้ยังจัดให้นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ไปเรียนวิชาสุขศึกษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลศิครินทร์  
   -  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๘ บุญรอด รุ่งเรือง เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้แก่
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง  และฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอร์มันให้แก่
นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 1 (ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ) 



 

 

 

 

   -  ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบ
ฟลูออไรด์ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล 1-3  และประถมศึกษาปีที่  1-6 ปีละ 2 ครั้ง (ตามความสมัครใจของ
ผู้ปกครอง) 
   -  ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลกล้วยน้ าไท (ตัวแทนของ สปสช.) เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพ
ช่องปากและเคลือบฟลอูอไรด์ให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตามนโยบายส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
   -  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร ส านักงานเขตบางนา (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) ได้เข้ามาตรวจ
ประเมิน การสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาพื้นที่เขตบางนา ปี 2 ครั้ง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของ
เช้ือโรค/สารพิษในอาหาร และน้ า  อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษาเกิดจิตส านึกในการประกอบ
ปรุงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ซึ่งเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค  ผลการตรวจโรงเรียนลาซาล 
“ผ่านการประเมิน” 
   -  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกเวช
กรรมลาซาลและคลินิกเวชกรรมคลองเตย) เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนและตรวจวัดสายตาให้ แก่นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 พร้อมทั้งจัดตั้งบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
และการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาดต่าง ๆ  

4.2  กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน มีสถานที่ส าหรับให้นักเรียนได้เล่นกีฬาอย่างหลากหลาย       
เช่นงานกีฬาสี กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล  วอลเลย์บอล ว่ายน้ า เทควันโด ฯลฯ เพื่อสร้างทักษะด้านกีฬา และส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนในการเล่นกีฬาต่าง  ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและรักการ             
ออกก าลังกาย 

4.3  งานช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพ  ทางฝ่ายบริการแนะแนวได้ประสานงาน
กับคุณครูในหมวดพลศึกษาให้ด าเนินการช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
โดยมีการช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และด าเนินการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายของ
นักเรียนทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าผลมาบันทึกและเปรียบเทียบว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินน้ าหนัก-สว่นสูงแก่ผู้ปกครอง                      

4.4 งานติดตามภาวะการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์  คุณครูฝ่ายบริการ   แนะ
แนวได้ประสานงานกับคุณครูในหมวดพลศึกษา ให้ส ารวจนักเรียนที่มีการเจริญเติบโตไม่ได้ตามเกณฑ์ฯ และ
ด าเนินการให้ความรู้ ด้านโภชนาการ การออกก าลังกาย ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในเรื่องการดูแลนักเรียน
เมื่ออยู่ที่บ้าน และติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ผลปรากฎว่านั กเรียนที่มีน้ าหนักไม่ได้ตามเกณฑ์
สามารถดูแลตนเองให้มีน้ าหนักเป็นไปตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น 
   4.5  กิจกรรมกลา้คิด กล้าท า กล้าแสดงออก  ฝ่ายบริการแนะแนวได้มีการประสานงานกับคุณครู
ที่สอนวิชาต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการฝึกทักษะต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนน าความรู้มาพัฒนาตนเองได้ เช่น การพูดหน้าแถว การ
ประกวดวาดภาพ  การประกวดร้องเพลง การแสดงต่าง ๆ ฯลฯ 

 4.6  งานคัดกรองนักเรียน (SDQ)  ครูแนะแนวได้จัดให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาท าแบบประเมิน 
SDQ และแปรผลออกมาแต่ละด้านเพื่อให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในระดับใด  หลังจากนั้นครูแนะแนวน าผลที่ได้มา
จ าแนกนักเรียนเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุง และแก้ไขนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

 



 

 

 

 

4.7  กิจกรรมรู้เท่าทันสถานการณ์  ฝ่ายบริการแนะแนวได้มีการประสานงานกับครูผู้สอนวิชา    
สุขศึกษา ครูที่ปรึกษา และฝ่ายกิจการนักเรียนในการอบรมใหค้วามรู้เรือ่งโทษและภัยของยาเสพติด ให้ความรู้เรื่อง
เพศศาสตร์ศึกษา การรู้จักรักนวลสงวนตัวมีการรณรงค์เรื่องพิษภัยและโทษของสิ่งเสพติด  นอกจากนี้ยังได้รั บ
ความร่วมมือจากเขตบางนาเข้ามาจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องภัยของโรคเอดส์เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และสามารถ
ป้องกันตนเองจากโรคร้ายและปัญหาทางเพศ 

4.8  งานให้ค าปรึกษา ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่นักเรียนที่มี
ปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านปัญหาส่วนตัว การคบเพื่อน ด้านการเรียน  และในด้านการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และสามารถน าค าแนะน าที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 
  จากการด าเนินงานตามโครงการรักษ์สุขภาพ  ส่งผลให้นักเรยีนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี     
มีภาวะการเจรญิเติบโตตามเกณฑ์  มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ท างานหรอือยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขเป็นผู้มสีุนทรียภาพ และมีทกัษะในการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
  ผลจาการด าเนินงานตามโครงการลาซาลรักษ์สุขภาพ คิดเปน็ร้อยละ 95.42 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

- กิจกรรมสุขภาพดี     คิดเป็นร้อยละ  96.80 
- กิจกรรมสง่เสริมการออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ  96.08 
- งานช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสงู และทดสอบสมรรถภาพฯ     คิดเป็นร้อยละ  96.86 
- กิจกรรมกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก คิดเป็นร้อยละ  92.68 
- งานคัดกรองนักเรียน (SDQ)  คิดเป็นร้อยละ  95.64 
- กิจกรรมรูเ้ท่าทันสถานการณ์  คิดเป็นร้อยละ  93.84 
- งานให้ค าปรึกษา   คิดเป็นร้อยละ  96.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ

ไม ่
ปฏิบตั ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  
5 4.63 (ยอดเยี่ยม) 

 1.1  ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วตัถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 -   

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 -   

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 -   

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 -   

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

 -   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 4.55 (ยอดเยี่ยม) 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ  
 -   

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 -   

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

 -   

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  -   
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

 -   

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  5 4.40 (ดีเลิศ) 

 3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

 -   

 3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

 -   

 3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  

 -   

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 -   

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 -   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ ไม ่

ปฏิบตั ิ
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5 4.34 (ดีเลิศ) 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 -   

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  -   
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 -   

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 -   

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็น
แบบอย่างที่ดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 -   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  5 4.63 (ยอดเยี่ยม) 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 -   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 -   

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 -   

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 -   

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 -   

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  5 4.23 (ดีเลิศ) 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 -   

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

 -   

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพจิารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพจิารณา 

5 4.46 (ดีเลิศ) 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 2   

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

คณะผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน คือ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์  พันธกิจของโรงเรียน ตรงกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาชาติ ทั้งนี้เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนา
โรงเรียนและแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยสอดคล้องกับบรบิทของโรงเรยีนตามความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
ในการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาโดยจัดเป็นงาน โครงการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน ทั้งนี้ท าให้เกิดความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชน รวมทั้งองค์กรภายนอก เช่น คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่เป็นต้นสังกัด  ทางโรงเรียนจึงได้วางแผนระบบงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารงานแบบ PDCA จึงได้จัดโครงการและ
กิจกรรม ดังนี้คือ 

1. โครงการพัฒนาการจัดท านโยบาย/เป้าหมาย/วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 

- กิจกรรมพัฒนาการจัดท านโยบาย/เป้าหมาย/วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 

- กิจกรรมพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินงานโรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา        
ข้ันพื้นฐานในด้านคุณภาพผู้เรียน มีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริหารและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถ่ิน และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  

จากการด าเนินโครงการ โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดท านโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานในด้านคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารโรงเรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดท า
โครงการ วิสัยทัศน์ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กิจกรรมการด าเนินงาน งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ  
รวมทั้งมีการจัดท าปฏิทิน การติดตาม ประเมินตรวจสอบความก้าวหน้า มีการรายงานเสนอผู้บริหาร เพื่อปรับปรุง
พัฒนาและจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการแต่งตั้งมอบหมายผู้มีความรู้ความสามารถร่วมด าเนินงาน 
ประเมินผลงาน และสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่ดีข้ึนบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผลจากการ
ประเมินโครงการ ดังนี้คือ 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได ้
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได ้
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดเีลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม  



 

 

 

 

1.1 โครงการพัฒนาการจัดท านโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.6 0                
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 - กิจกรรมพัฒนาการจัดท านโยบายเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.20 
 - กิจกรรมพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 92.00 
 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนลาซาลได้จัดระบบการบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งงาน
ออกเป็น  8 ฝ่าย คือ  
- ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

- ฝ่ายบริหารจัดการ 

- ฝ่ายบุคลากร 

- ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

- ฝ่ายบริการ - แนะแนว 

- ฝ่ายทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอน 

- ฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นโครงสร้างการบริหารงานและนโยบายของ 

ฝ่ายอย่างชัดเจน ทางโรงเรียนได้ด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  โดยจัดท านโยบายของฝ่าย เป้าหมายและโครงสร้างการ
บริหารงานฝ่ายอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังได้จัดท าขอบข่ายของการบริหารงานตามฝ่ายต่าง ๆ มีคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติงาน โดยมีการวางยุทธศาสตร์ แนว
ทางการด าเนินงาน โครงการ งาน และกิจกรรมและมีการวางค่าเป้าหมายของความส าเร็จและน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ มีหน่วยงานก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ด าเนินการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพน าไปสู่สัมฤทธิผลที่ดี โรงเรียนได้ก าหนดการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนโดยใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐานมาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน มีการก ากับ ติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา โดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กระจายงานไปให้    ฝ่ายวิชาการในแต่ละระดับ หัวหน้าระดับและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท าหน้าที่นิเทศดูแล 
ก ากับ ติดตามในการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบของการบริหารงานแบบ 

PDCA โดยการร่วมวางแผนงาน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ และน าผลมาปรับพัฒนางาน 

ผลการด าเนินงานโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและขอบข่ายงานที่ชัดเจน มีแผนปฏิบัติการ การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก ากับติดตาม และประเมินผล การจัดคุณภาพ
การศึกษา น าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จึงท าให้ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและมีสัมฤทธ์ิผลที่ดี  ผู้บริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง         
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ      
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ ผลการประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 91.04 อยู่ในระดับ 
คุณภาพยอดเยี่ยม 



 

 

 

 

2.1  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษา             
 ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียนลาซาลมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2561  มีการวางแผนการด าเนินงาน
พัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านในทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนในด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ ซึ่งคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้ารายวิชาการทุกระดับ ได้ร่วมกัน
วางแผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพื่อจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 3 ปี มีการก าหนดโครงการ งาน และกิจกรรม พัฒนา
วิชาการที่เน้นนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในรายวิชาต่าง ๆ มีการบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่การ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ และส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ 

ในด้านการจัดการเรียนการสอน ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความส าเรจ็และความถนัดของผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมที่สนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้นักเรียนในระดับประถมปีที่ 1 – 3 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ซึ่งเป็นทักษะการ
เรียนรู้ข้ันพื้นฐาน ในระดับช้ันประถมปีที่ 4 – 6 อ่านออก เขียนได้คล่องแคล่วข้ึน มีทักษะการคิดตามช่วงวัยของ
นักเรียน ในระดับมัธยมนักเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น เน้นให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้เน้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ ซึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ใฝ่เรียนรู้ รักการค้นคว้า ทดลอง ซึ่งเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้กับผู้เรียนด้วย 

โรงเรียนมกีารด าเนินงานบริหารภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ดีข้ึนโดยการ
ก าหนดมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อจัดท าแผนพัฒนาโรงเรยีนและจัดท าแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การศึกษาเป็น
ระบบมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน มีการก ากบัติดตามการ
ปฏิบัติงานของทุกฝ่าย เพื่อใหง้านเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการเกบ็รวบรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขและพฒันาให้การจัดการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น โดยนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผูส้อนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา มีการน าผลการศึกษามาพัฒนาปรบัปรุงและ
พัฒนางานวิชาการให้นกัเรียนมีคุณภาพรอบด้าน รวมทัง้ครมูีความรู้ความสามารถเป็นบุคลากรทีม่ีคุณภาพในสังคม 
นักเรียนมีการเรียนรู้ มีประสบการณ์ตรง สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีพฒันาการที่ดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการ
ค้นคว้าทดลอง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 
 
 

 



 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรของ 

สถานศึกษา ดังนี้คือ 

2.1.1 โครงการพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 88.01 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

- กิจกรรมสง่เสรมิการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศทกุด้าน คิดเป็นร้อยละ 88.20 
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนด้านสมอง ร่างกายและจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 87.83 
 
 

2.2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ 
        สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาการด้วยวิธีการหลากหลาย มีการ
จัดประชุมครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนเพื่อแนะน าแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จัดการอบรมสัมมนา
ตลอดจนการประชุมปฏิบัติการภายในสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยว กับการ
พัฒนาการความก้าวหน้าทางวิชาการและรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายต้องเข้าใจพื้นฐาน
ตรงกัน มีการติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จากหน่วยงานหรือแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาตลอดเวลา จัดส่งครูผู้สอน/ผูเ้กีย่วข้องให้เข้ารับความรูห้รอืเข้ารว่มกิจกรรม และน าความรู้ที่
ได้รับมาขยายผลต่อยอดความรู้แก่เพื่อนครู ภายในสถานศึกษาจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับสายงาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละสายงานดูแล
ช่วยเหลือให้การนิเทศแนะน าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน การส่งเสริมสนับสนุนครูให้วิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อทราบปัญหาและพฤติกรรมของนักเรียนอย่างถูกต้องสามารถใช้เป็นข้อมูลพัฒนา/
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างเหมาะสม  

     ส่งเสริมสนับสนุนครผูู้สอนในการผลิตสื่อเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จัดให้มีการประกวดสื่อเทคโนโลยีและครูผู้ผลิตน าเสนอเทคนิคการสอน น าไปใช้ให้เพื่อนครูสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดหา
สื่อที่ทันสมัย จัดท าทะเบียนสื่อพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนสามารถยืมใช้ตามเนื้อหาวิชา เปิดโอกาสให้
น าเสนอความต้องการสื่อในแต่ละกลุ่มสาระฯ แล้วจัดหาให้ตามความเหมาะสม ทางโรงเรียนส่งเสริมให้มีการวัดผล
และประเมินผลอย่างเป็นระบบและด้วยวิธีการที่หลากหลาย น าความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนามา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผู้เรียนมุ่งการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านสมรรถนะทั้ง 5 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การคิดวิเคราะห์  นอกจากนั้นท าการวัดประเมินความรู้ด้วยการสอบและด้วยวิธีการหลากหลาย วิธีการประเมิน
แบบนี้ท าให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาที่ดีข้ึนและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ผู้บริหาร/หัวหน้าระดับท า
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าช่วยเหลือครูผู้สอนในการแก้ไขปัญหาผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ท าวิจัยในช้ันเรียนโดยใช้ข้อมูลในบันทึกหลัง
การสอนของแผนการจัดการเรียนรู้มาเป็นแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

      ผู้บริหารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ โดยให้ความรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู สร้างความตระหนักถึงคุณค่าความเป็นครูด้วยการน าหลักธรรมคุณธรรม 12 
ประการของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล มาใช้ ในการประชุมครูทุกครั้ง ท่านอธิการให้ค าแนะน า ช้ีแนะ และ



 

 

 

 

สอดแทรกคุณธรรมของท่านนักบุญยวงที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของการเป็นครูที่ดีของลาซาล ในคู่มือครู 
แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ในวารสารลาซาล จัดนิเทศครูใหม่ทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมและจิตตารมณ์ของการ
เป็นครูลาซาล หัวหน้าระดับน าข้อคิดคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและแนวทางในการแก้ปัญหามาช้ีแนะหลัง
การสวดภาวนาตอนเช้าก่อนท าการสอนและการประชุมครทูุกระดับสายงาน ส่งเสริมสนับสนุนครใูห้มีความเลื่อมใส
ศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ โดยจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น การแห่เทียนจ าน าพรรษา         
การท าบุญตักบาตร นิมนต์พระมาเทศน์ ให้ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมครูพุทธ ครูคริสต์ 
ได้จัดกิจกรรมการท าบุญอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณกุศลบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม 
      ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กร จึงเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มความสามารถด้วยการจัดสวัสดิการมอบแก่บุคลากรอย่างหลากหลาย เช่น 
มอบรางวัลแก่ครูที่ท าการสอนโดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ตลอดปีการศึกษา ครูที่สอนนานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี   
35 ปี จัดเงินเกษียณอายุแก่ครูเกษียณที่มีอายุครบ 60 ปี การอนุมัติต่ออายุการปฏิบัติงานแก่ครูเกษียณ การจัดท า
ประกันอุบัติเหตุ  มีการตรวจสุขภาพประจ าปีจากโรงพยาบาลพระราม 9  การมอบเครื่องแบบให้กับคณะครูทุก
ท่านทุก ๆ ปี การเยี่ยมเยียนครูเจ็บป่วย การสงเคราะห์เงินฌาปนกิจบุพการีหรือคู่สมรส จัดให้สวัสดิการการกู้ยืม
เงินแก่บุคลากรที่มีความจ าเป็นในการด ารงชีพ ซึ่งสวัสดิการนี้สร้างความพึงพอใจแก่คณะครู ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ท าให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน การพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 86.80   
ครูได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ครูมีความรู้ ความสามารถจัดการ

เรียนรู้ของตนเองอย่างเช่ียวชาญทั้งในด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยี ผลงานมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจกัษ์   
ส่งผลให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 
 สถานศึกษาจัดประชุม อบรม สัมมนาภายในองค์กรและการจัดส่งบุคลากรไปเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้นอกสถานศึกษา ท าให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยข้ึน ได้รับประสบการณ์ตรงท าให้
บุคลากรก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ     
มีมาตรฐานการศึกษาสูงข้ึนและสามารถวางแผนพัฒนานักเรียนได้ตรงเป้าหมาย ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์
นักเรียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล มีความเข้าใจในการจัดกลุ่มนักเรียนได้ตรงตามสภาพจริง เข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างนักเรียน ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย ผลจากการประเมินการอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน   คิดเป็นร้อยละ 86.72 
       การผลิตสื่อ การประกวดสื่อเทคโนโลยีที่จัดข้ึนทุกระดับสายงาน ท าให้ครูผู้สอนได้รับความรู้ใหม่ สามารถ
น าความรู้จากเพื่อนครูไปปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์สื่อที่ใช้ให้เหมาะกับเนื้อหาวิชา หรือใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
สื่อที่จะผลิตต่อไปให้มีคุณภาพและน่าสนใจเพิ่มข้ึน ผลจากการประเมินการอบรมการผลิตสื่อทางเทคโนโลยี    คิด
เป็นร้อยละ 84.28 

ครูมีความรู้ความเข้าใจการวัดผลและประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยน
วิธีการวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ท าให้รู้และเข้าใจพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
สามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และท าให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของตน มีก าลังใจมีความสุขในการเรียนต่อไป นอกจากนี้ครูผู้สอนยังเข้าใจถึงธรรมชาติและพฤติกรรม
ของนักเรียนอย่างถูกต้อง สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักเรียนด าเนินชีวิตในสังคมและการเรียนรู้อย่างเป็นสุข 
ผลของการประเมินกิจกรรมปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบและวิธีการที่หลากหลาย คิด
เป็นร้อยละ 85.40 



 

 

 

 

     ผู้บริหารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างความตระหนักให้บุคลากรรู้และเข้าใจ
จิตตารมณ์การเป็นครูที่ดีของลาซาล สามารถน าหลักธรรมไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ครูอย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์และผู้เกี่ยวข้อง และสวัสดิการที่สถานศึกษาจัดให้แก่
บุคลากรในรูปแบบที่หลากหลายท าให้บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความศรัทธายึดมั่นในองค์กร
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เต็มศักยภาพ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพของ
องค์กรให้ปรากฏแก่สังคม ผลของการประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู     
คิดเป็นร้อยละ 90.80 
   

2.3  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นหมวดหมู่ มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

ครบถ้วนและทันสมัยพร้อมใช้ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลของครู
เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นอกจากนั้นโรงเรียนมีการบริหารและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ เก็บข้อมูลนักเรียนในระบบ Mass School สามารถใช้ในการบันทึกผลการเรียน สรุปผลการเรียน 
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลของครูและนักเรียน จากการปฏิบัติงานตามโครงการใน 1 กิจกรรมของฝ่ายธุรการ – 
การเงิน ที่ได้ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ  งานปรับปรุงพัฒนาระบบกระจายสัญญาณ Wifi พบว่าการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ครูและนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต
ได้สะดวก มีการเดินสาย Fiber Optic และติดต้ังเครื่องกระจายสัญญาณ Wifi ทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อขยายพื้นที่
การใช้บริการ และเพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เมื่อมีเหตุขัดข้อง สามารถแก้ไขได้ทัน
เหตุการณ์ 

ผลการประเมินการจัดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสัมพันธ์กับการใช้งานบริหารและ
การเรียนการสอนและงานพัฒนาปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณ Wifi ผลการประเมินโครงการ คิดเป็นร้อยละ  
84.67 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ทางโรงเรียนมีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยจัดท าห้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทุกระดับ ห้องคอมพิวเตอร์ทุกระดับช้ัน ห้องโสตทัศนูปกรณ์ , 
ห้องคุณธรรม , ห้องสมุดระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ห้องเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ห้องเกียรติยศของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โครงการตามพระราชด าริ และหลักค าสอนของพ่อ ทั้งนี้ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
น าไปปรับใช้ในการเรียนรู้ของตนเอง 

จากการด าเนินงานโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีส่ะอาดสวยงามเหมาะสม  มีแหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
โรงเรียนมกีารจัดบรรยากาศ และได้จัดสภาพแวดล้อมทีส่ะอาดถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย ร่มรื่น สวยงามและ
มีแหลง่เรียนรูส้ าหรับนกัเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้มปีระสบการณ์ตรง ได้สบืค้นข้อมูลทางการเรียน ท าให้นักเรียน  
ได้น าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนน าไปปรบัใช้ในการเรียนรู้ของตนอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งการ
ประเมินโครงการและกิจกรรมสรปุผล ดังนี้คือ 



 

 

 

 

     -  โครงการห้องเรียน น่าอยู่  น่าเรียนรู้ สถานศึกษา มีหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมี
ความมั่นคงสะอาดปลอดภัย มสีิ่งอ านวย ความสะดวกพอเพยีงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
สวยงามและมีแหล่งเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน มีการจัดบรรยากาศ  และจัดสภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดถูก
สุขลักษณะมีความปลอดภัย รม่รื่นสวยงาม มีการซ่อมแซมบ ารุงวัสดุอปุกรณ์  ภายในห้องเรียน หอ้งประกอบ 
พบว่า ผลการประเมินโครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 92.59 

     -  โครงการเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลกัษณะ มีสวนหย่อมและ
ศาลาพักผอ่นมีความรม่รื่นสวยงามให้ใช้งานได้ตลอดเวลา หอ้งน้ ามีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ มีความปลอดภัยท าการ
ส ารวจและก าจัดแหล่งยุงลาย พบว่า ผลการประเมินโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 92.88 

 ผลจากการด าเนินโครงการ จึงสรปุผลการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 92.73 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 
3. พัฒนาการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับความร่วมมือในการด าเนินการตามโครงการกิจกรรมและจัดเก็บ
ข้อมูลของทุกฝ่าย เพื่อน าผลไปพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา ที่ส่งผลถึงนักเรียน สะท้อนถึงทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจ ที่นักเรียนได้รับโดยใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาเป็นยุทธศาสตร์ในการวางแผนการท างาน ด้วย
กระบวนการ PDCA เริ่มจากการท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2561 - 2563 มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์3 ปี ก าหนดโครงการ งาน กิจกรรม มีการจัดวางงบประมาณ ระยะเวลา
ในการด าเนินการตามโครงการ งาน กิจกรรม งานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายที่สอดคล้องและรองรับต่อการน าไปใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพการท างาน โดยคณะกรรมการด าเนินงาน ตรวจสอบการด าเนินงานตามกิจกรรม การ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ฝ่ายประกันคุณภาพฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนและ จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเขียนรายงานประเมินตนเอง ส่งส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 91.78 อยู่
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

จากการด าเนินงานตามกิจกรรมพบว่า บุคลากร ครู นักเรียน ทุกคนให้ความร่วมมือ ในการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม ที่ทางฝ่ายได้ก าหนด บุคลากรครูทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่าย และยึดแนวทาง
ปฏิบัติตามนโยบายของแต่ละฝ่าย และมีแนวทางด าเนินการไปในทางเดียวกัน นอกจากนี้เมื่อด าเนินงานตาม
กิจกรรมแล้ว ยังได้สรุปกิจกรรมเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป และยังได้ด าเนินการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้คือ 

1. ได้รับการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามกิจกรรมจากหัวหน้างาน หัวหน้าสาย  
หัวหน้าฝ่าย พร้อมทั้งส่งผลการประเมินกิจกรรม งาน ไปที่ฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อใช้ในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน 
 

2. จากการจัดเก็บผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ คุณลักษณะอัน        
พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน พบว่า นักเรียนทุกคนผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



 

 

 

 

3. จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียน ได้รับการประเมินผลการเรียนระดับชาติ   
(O-NET) ทุกคนและได้ท าการรวบรวมผลการทดสอบระดับชาติ และจัดท าสถิติคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
เปรียบเทียบกบัคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในแต่ละรายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่า
คะแนนระดับประเทศเมือ่จ าแนกตามรายวิชาทุกวิชา จากการประเมินงาน การพัฒนาการใช้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพจัดการศึกษาให้ดีข้ึน คิดเป็นร้อยละ 91.78 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานและ
ทันต่อการให้บริการ 

ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายธุรการได้ท าแผนพัฒนาของโรงเรียน โดยยึดเป้าหมายตามมาตรฐานที่ 14  
ที่กล่าวถึง“การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนโรงเรียนและพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานและทันต่อ
การให้บริการ” มาประกอบกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานของปีการศึกษา 2561 แล้วสร้างแผนพัฒนาปี
การศึกษา  2562  ให้ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์ของปี  2561 -2563 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาข้ึนมา 1  
โครงการช่ือ  โครงการพัฒนาระบบงานด้านธุรการ-การเงินของโรงเรียน  ประกอบไปด้วย  5  กิจกรรม  คือ 

1. กิจกรรมปรบัปรุงการใหบ้ริการงานทะเบียนและวัดผล 
2. กิจกรรมขยายพื้นทีง่านประชาสมัพันธ์ให้กว้างขวางและหลากหลาย 
3. กิจกรรมปรบัปรุงฐานข้อมลูบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน 
4. กิจกรรมพฒันาปรับปรงุเครื่องมือ-อุปกรณ์ส าหรบัการใช้งานแผนกการเงินให้ทันสมัย 
5. กิจกรรมพฒันาโปรแกรมการจัดท าบัญชีโรงเรียน  
จากการปฏิบัติงานตามโครงการใน  5  กิจกรรมของฝ่ายธุรการ - การเงินที่ได้ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์   
1. งานปรับปรุงการให้บริการงานทะเบียนและวัดผล พบว่าครูและนักเรียนมีความพึงพอใจเมื่อใช้ 

บริการด้านงานทะเบียนและวัดผล  สามารถน าข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลไปใช้ได้รวดเร็ วและเป็นปัจจุบัน 
ฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง สามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและ
วัดผลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฐาน ข้อมูลงานทะเบียนและการวัดผล ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วใน
การใช้บริการด้านงานทะเบียนและวัดผล มีการท างานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการ
จัดเก็บเอกสารในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ ข้อมูลได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถค้นหาข้อมูลได้
ง่ายและน าเข้าระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน โดยมีจุดเน้นคือการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์งานเอกสาร
แจกจ่ายให้กับผู้ต้องการใช้ข้อมูล  ผลการประเมิน พบว่างานปรับปรุงการให้บริการงานทะเบียนและการวัดผล    
คิดเป็นร้อยละ 84.33  

2. งานขยายพื้นที่งานประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและหลากหลาย การปรับปรุงจัดท าเว็บไซด์ใหม่ให้
ดูสวยงาม และมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ท าให้มีความสะดวก และทันสมัย มีการ Update สาระความรู้
ใหม่ๆ ผู้ที่เข้ามาค้นคว้าหาข้อมูล และกิจกรรมของโรงเรียน มีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  
ผลการประเมิน พบว่า การขยายพื้นที่งานประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 85.00 

3. งานปรับปรุงข้อมูลบัญชีพัสดุครภัุณฑ์ให้เปน็มาตรฐาน พบว่าการปรับปรุงข้อมูลบัญชีพัสดุครุภัณฑ์
มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สามารถสืบค้นข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์เบื้องต้นได้ง่าย สามารถให้ข้อมูลตามความต้องการของผู้
ที่ใช้งานได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพัสดุ -ครุภัณฑ์สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนางานพัสดุ-ครุภัณฑ์ในปีการศึกษาต่อไป จากผลการประเมินกิจกรรมปรับปรุงข้อมูลบัญชีพัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 84.67 

4.  งานปรับปรุงเครื่องมือ – อุปกรณ์ส าหรับการใช้งานแผนกการเงินให้ทันสมัย พบว่า ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานปรับปรุงเครื่องมือ – อุปกรณ์ส าหรับการใช้งานแผนกการเงิน



 

 

 

 

ให้ทันสมัย ที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน สามารถใช้ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ในการ
ปรับปรุงเครือ่งมอืส าหรับรับจ่ายค่าธรรมเนียมการเรยีนของโรงเรียน ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในบริหารจัดการทุกข้ันตอน สรุปผลการประเมิน งานปรับปรุงเครื่องมือ  อุปกรณ์ส าหรับการใช้งานแผนกการเงิน
ให้ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 85.33 

5. งานพัฒนาโปรแกรมการจัดท าบัญชีโรงเรียน พบว่า คณะกรรมการบรหิาร เจ้าหน้าที่บญัชี มีความ
พึงพอใจในงานพัฒนาโปรแกรมการจัดท าบัญชีโรงเรียน ที่มคีวามเหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถใช้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นย า ในการพฒันาโปรแกรมการจัดท าบัญชีของโรงเรียน ได้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในบริหารจัดการทกุขั้นตอน สรปุผลการประเมิน งานพัฒนาโปรแกรมการจัดท าบัญชี
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 88.67 

สรปุผลของการด าเนินงาน โครงการ งาน และกจิกรรมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 88.67 อยู่ในระดับคุณภาพ    
ดีเลิศ 

 
5. มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ (BEST PRACTICE) 

โรงเรียนลาซาล มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กล่าวคือ การมีสุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตทางสังคม รวมทั้งการเป็นผู้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกชนิด และผู้เรียนได้เรียนรู้ในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การจัดการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ผ่านโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

5.1. โครงการส่งเสริมวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรม 

  5.1.1 กิจกรรมการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และปรัชญาของโรงเรียน 

 5.1.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 

 5.1.3 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด 

 5.1.4 กิจกรรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 5.1.5 กิจกรรมเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

 5.1.6 กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา 

 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี ส่งเสริม
ทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต อบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด ให้นักเรียนเป็นผู้ห่างไกลสิ่งเสพติดทุกชนิดส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากนั้นฝ่ายกิจการ
นักเรียนได้ด าเนินการ เชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้กับนักเรียนในทุกปีการศึกษา 
และได้ใช้มาตรการคัดกรองนักเรยีนกลุม่เสี่ยงออกจากกลุม่ปกติ โดยการแยกพฤติกรรม และตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนและ
ทั้งยังเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติดอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมต่อไป 

 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ด าเนินการสง่เสริมการจัดฝึกกีฬาข้ันพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความช านาญ
ด้านกีฬาแต่ละประเภทตามความพร้อมและความเหมาะสม จัดกิจกรรมกีฬา ให้นั กเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทักษะทางด้านกีฬา จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้  เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนรักการ
กีฬา การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย ให้
เพียงพอกับความต้องการ อันส่งผลให้ผู้เรียนรักการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 



 

 

 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งในการด าเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา โดยปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเฝ้า
ระวังป้องกัน   ยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต  การสร้างภูมิคุ้มกัน  
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติดทุกชนิด โดยจัดกิจกรรมดังนี้คือ 

-  กิจกรรมปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน 
   นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม มี

ระเบียบวินัย  ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติดทุกชนิด รูจ้ักบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่ส่วนรวม  เป็นผู้ใหม้ากกว่าผู้รบั   กล้าคิด   
กล้าแสดงออกใน  ที่ที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถน าแนวทางของวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียนไปปรบัใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผลการประเมินกจิกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.49 

-  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดงีาม 
   พบว่า ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 93.44   
    - อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 92.34 
    - คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 94.54 
นักเรียนมีทักษะชีวิต มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตที่ดีห่างไกลและป้องกันตนเองจากยาเสพติดทุก

ชนิด ปฏิบัติตนเป็นคนดีของโรงเรียนและชุมชน โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านยาเสพติดโดย
ผ่านบุคลากรป้องกนั เช่น ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ครูต ารวจ D.A.R.E. ครูพระสอนศีลธรรม วิทยากรป้องกันต่าง ๆ ใน
การสอน สอดแทรกความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดที่หลากหลายตามบริบท เน้นให้มองเห็นโทษของยาเสพติด              
ซึ่งเป็นภัยต่อตนเองและสังคม อบรมให้รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมเป็นจิตอาสารณรงค์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.44 

-  กิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
ด าเนินการส่งเสริมนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถนะร่างกายตามเกณฑ์ มีการออกก าลงั

กายอย่างสม่ าเสมอ และมีความสามารถด้านกีฬา  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งมีศักยภาพทางด้าน
นันทนาการ สง่ผลให้นกัเรียนมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด ผลการประเมิน คิดเป็นร้อย
ละ 92.60 

-  กิจกรรมการเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
     พบว่า ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  92.04 
 ทางโรงเรียนไดจ้ัดการเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียนกลุม่เสีย่ง ซึ่งในการคัดกรอง ได้แยก

นักเรียนกลุม่เสี่ยงออกจากกลุม่ปกติ มกีารตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ซึง่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนกัเรียน 
รวมทั้งผู้ปกครอง นักเรียนไดรู้้จกัตนเอง พึ่งตนเองได้ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
ให้โทษ 

-  กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา  
นักเรียนได้ใช้พลงัทางความคิดและความสามารถในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมควบคู่

กับ การเรียน  ได้มีส่วนร่วมและมจีิตส านึกที่ดีในการช่วยเหลือสงัคม มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาค่อนข้าง
ถาวรและมีพื้นฐานในการอยูร่่วมกันในสงัคมอย่างเป็นสุขตามหลกัธรรมาภิบาล มกีารน้อมน าหลักปรัชญาของเศรฐ
กิจพอเพียง มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถเผยแพร่บอกกล่าวกับคนอื่นได้อย่างถูกต้อง ผลการประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ 86.68 



 

 

 

 

5.2. โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

  5.2.1 กิจกรรมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ  
   5.2.2 กิจกรรมการจัดฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
  5.2.3 กิจกรรมวิถีไทย  
 ฝ่ายวิชาการได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศึกษา ได้จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้

ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติคืออะไร ได้มีการให้
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมฐานเศรษฐกจิพอเพียงทั้ง 10 ฐาน คือฐานออมทรัพย์ ฐานรักการอ่าน ฐานนาฏศิลป์-
ดนตรี ฐานการนวดแผนไทย ฐานจิตอาสา ฐานคุณธรรม ฐานขยะรีไซเคิล ฐานงานประดิษฐ์ ฐานงานศิลปกรรม 
และฐานกีฬาพื้นบ้าน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าได้เรียนรู้อะไร เรียนไปท าไม และเรียนแล้วได้อะไร สอนให้
นักเรียนได้รับรู้ว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่อยู่ที่การประหยัดอดออมเท่าน้ัน แต่
สามารถใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตของตนเองให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล ท าให้เกิดภูมิคุ้มกันในตนเอง 
ควบคู่ไปกับความรู้และคุณธรรม ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติใช้เป็นหลักคิดในการเรียน รวมทั้งขยายความรู้ไปสู่
ครอบครัวและชุมชน และใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงจะท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

ผลของการด าเนินงาน การนอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศึกษา 
- ผู้เรียนได้เรียนรูห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครผููส้อนได้ท าแผนการเรียนแทรกความรูเ้กี่ยวกับ

การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนือ้หาวิชา โดยมี  
หลักคิด  มีเหตุผล และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ต่าง ๆ นอกจากนั้นในการจัดฐานเศรษฐกจิพอเพียง นักเรียนได้
ร่วมกันท างาน ช่วยคิด ช่วยท า ช่วยแก้ปัญหาอย่างมีเหตุและผล โดยอาศัยหลกัคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงสอนไว้ในการใช้ชีวิตที่พอเพียง ในรูปแบบของวิถีไทย นักเรียนได้เรียนรู้น าไปขยายผลสู่ครอบครัว
และชุมชนตามโครงการและกจิกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ ดังนี้คือ 

 - โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูส่ถานศึกษา ผลของการประเมิน คิดเป็น
ร้อยละ 90.24 

 - กิจกรรมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การเรยีนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ ผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.26 

 - กิจกรรมการจัดฐานเศรษฐกจิพอเพียง ผลการประเมิน คิดเป็นรอ้ยละ 91.80 
 - กิจกรรมวิถีไทย ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 88.68 
สรปุผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านของการรณรงค์เพือ่ต่อต้าน

ยาเสพติดและการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 91.58 อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการจัดระบบการก ากับติดตามการบริหารและประเมินผลงานโรงเรียน        
(Balanced Scorecard)  ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรครู มี
การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน มีการก ากับติดตามและสนับสนุนครูและบุคลากรให้มี ความสามารถทาง
วิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม แต่งตั้งมอบหมายผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ มีการประเมินคุณภาพ
และความส าเร็จของงานอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการบริหารงานแบบ PDCA เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน
วิชาการและการบริหารจัดการเป็นอย่างดี โดยการใช้ข้อมูลผลการประเมิน และผลการวิจัยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา ผู้บริหารมีความสามารถในการก ากับ ติดตาม ดูแล การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน ส่งผลให้การบริหารจัดการโรงเรียนมีความเจริญพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
จัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรม ดังนี้คือ 

6.1 โครงการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  6.1.1 กิจกรรมก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารสถานศึกษา 
  6.1.2 กิจกรรมก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

จากการด าเนินโครงการ งาน กิจกรรม วางแผนก ากับ ติดตาม ดูแล และการด าเนินงานของโรงเรียน 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีการพัฒนางานทุกฝ่ายในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียน มีการวางแผนจัดการประชุมตลอดปี บุคลากรครูและนักเรียน  ได้ร่วมกัน
จัดท านโยบายโรงเรียนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนและ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี การจัดระบบ ก ากับติดตามและสนับสนุน ผู้บริหารปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด การ
พัฒนาการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องคณะ กรรมการสถานศึกษา จัดท าการประเมินตนเองและน าผลประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนางานวิชาการและการบริหารจัด
การศึกษา ท าการด าเนินงานการบริหารงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีคุณภาพ และครบถ้วน ส่งผลให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ซึ่งการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.40 
ระดับดีเลิศ 

6.1 โครงการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 87.40 
     - กิจกรรมการวางแผนก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 84.28 
     - กิจกรรมการก ากับ ติดตม ประเมินผลการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 83.12       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบตัิงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ
 

ไม ่
ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

  85.00 227 196 86.47 ดีเลิศ 
 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

    194 85.61  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

    196 86.48  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

    194 85.61  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

    198 87.33  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    198 87.33  

2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  85.00 227 196 86.42 ดีเลิศ 
 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

    203 89.28  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
การจัดการเรียนรู้ 

    199 87.65  

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

    187 82.32  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   90.00 227 200 88.32 ดีเลศ 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

    202 88.92  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

    199 87.72  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบตัิงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ
 

ไม ่
ปฏิบตั ิ

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  85.00 227 200 87.94 ดีเลิศ 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวดัและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

       

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

  85.00 227 202 88.28 ดีเลิศ 

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

       

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

       

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพจิารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

87.59 ดีเลิศ 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพฒันา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 3   

 การจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึง่จะบ่งบอกถึงคุณภาพการจัด
การศึกษา ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่ยอมรบักันว่า ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้รงิเป็นการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ที่เน้นใหผู้้เรียนสร้างความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางปญัญา             
( กระบวนการคิด )  กระบวนการทางสังคม  (กระบวนกลุ่ม)  ให้ผู้เรียนมีปฏิสมัพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน    
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  โดยครูผู้สอนมีบทบาทเปน็ผู้อ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสอดคล้องกับความสนใจ  ความสามารถและความถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
ดังนั้นโรงเรียนลาซาลได้วางแผน  ส่งเสริม พฒันาให้ครจูัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ประชุม วางแผน และจัดโครงการการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี มีกิจกรรมที่ให้ครูมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
เทคนิคกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการฝึกทักษะ มีการแสดงออก มี
การน าเสนอผลงาน      ได้แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ จากสื่อ เทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีเหตุผล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง โดยมีแผนการสอนที่มีกระบวนการคิด  มีแผนกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง มีการบันทึกหลังการสอนที่น าไป
พัฒนาการสอนได้  โดยใช้เทคนิคกระบวนการสอนอย่างหลากหลาย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ันตาม
ความเหมาะสมกับวัยและธรรมชาติ อีกทั้งได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตัวอย่างเช่น การตั้งค าถาม กระบวนการกลุ่ม มีการสอนแบบโครงงาน  Constructivist Learning (แบบสร้างองค์
ความรู้) Mind mapping การสอบแบบ 5 E  กระบวนการแก้ปัญหา Jigsaw วิเคราะห์ข่าว ตั้งค าถามจาก V.D.O 
หรือ You tube กิจกรรม STEM Education กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมน าความรู้เดิมมาสรุปเป็นความรู้
ใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้ต่อยอดความคิดสามารถประยุกต์น าหลักทฤษฎีต่าง ๆ ปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหม่ ท าให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมที่หาไม่ได้ในห้องเรียน สามารถวางแผนการท างาน
ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถร่วมอภิปรายน าเสนอผลงานได้อย่างสรา้งสรรค์ มีช้ินงานที่เกิดจากการสรุปองค์ความรู้ 
พร้อมทั้งมีการพัฒนาผู้เรียนด้วยการปฏิบัติจริงและเชิงประจักษ์ตามโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมโครงการคุณธรรมของแต่ละห้องเรียน 
กิจกรรมชุมนุมที่จัดตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ 
นอกจากนี้ครูยังท างานวิจัยตามแบบแผน วิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

จากโครงการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าครูมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ใช้เทคนิค
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ใหส้อดคล้องกันเพื่อให้นกัเรียนได้ฝึกความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแกป้ัญหาได้อย่างมีสติ มเีหตผุล มกีารจัดการเรียนการสอนที่ใช้
เทคนิคกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ มีกจิกรรมที่สง่เสรมิสนับสนุนผู้เรียนให้ คิดเป็น ปฏิบัติเป็น แก้ปัญหาเป็น 
น าไปประยกุต์ใช้ในการเรียน ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียนตามธรรมชาติวิชา และตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นกัเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ   



 

 

 

 

ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาตนเองในการสร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาของตนเองและสงัคม นักเรียนจะมีแนวคิดที่ผ่านกระบวนการคิดที่เหมาะสม มเีหตผุล มีความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต สามารถแกป้ัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตาม
สมรรถนะส าคัญในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความสามารถในการท างาน   
การอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นทีม การปรับตัวเพือ่พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็นส่วนหนึง่ของการ
พัฒนานักเรียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่ก าหนด คิดเป็นรอ้ยละ 86.47 อยู่ในระดบัคุณภาพดีเลิศ 
   

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ห้องเรียน น่าอยู่        

น่าเรียนและมีการพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความมั่นคง สะอาด และ
มีความปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมมีความร่มรื่น ครู 
นักเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน มีทั้ง
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก แหล่งเรียนรู้ภายในที่นักเรียนได้ใช้ ได้แก่ ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ตามรายวิชา ห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องICT ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ ห้องพลศึกษา ห้องการเรียนรู้ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงและมีการบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้
ภายนอก โรงเรียนได้มีการจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้แก่นักเรียนในแต่ละช่วงช้ัน เช่น 
พิพิธภัณฑ์เด็ก เมืองโบราณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิม   
พระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์          
ศิลปาชีพและหัตถกรรมภาคกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 
๗๒ พรรษามหาราชินี สวนสัตว์เขาดินวนา อุทยานรังสรรค์อวกาศ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนสามพราน 
พิพิธภัณฑ์รถโบราณ พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้ง เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาด้วย
ตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา   

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักฐาน
ร่องรอยการเข้าร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม แบบบันทึกการอ่าน และการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองพร้อมกับท าบันทึกและสรุปผลการสังเกต การสัมภาษณ์ผู้เรียนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้โดยมีผลงาน ช้ินงาน โครงงานของผู้เรียน พร้อม
แผนการจัดการเรียนรู ้ในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนจากโครงการกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งมีหลักฐานร่องรอย เช่น 
สมุดบันทึก โล่ เกียรติบัตร รางวัล และภาพถ่าย และได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมีนิสัยรกัการค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจากมุมหนังสือและแหล่งเรียนรู้ต่า ง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาโดยส่งเสริมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากบทความและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้
เรื่องราวประสบการณ์ จากภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีกระบวน
กลุ่ม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ ต เช่น  กระดาน
อัจฉริยะ   โทรทัศน์   คอมพิวเตอร์  ประกอบการสอน  นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนาทักษะการน าเทคโนโลยีไปใช้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก
โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้        



 

 

 

 

มีกิจกรรมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ งานมุมหนังสือประจ าห้อง กิจกรรม
ปราชญ์ความรู้เสริมทกัษะชีวิต เพื่อเข้าร่วมโครงการสง่เสรมิความสามารถทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้คือ 

1. โครงการห้องเรียน น่าอยู่  น่าเรียนรู้ สถานศึกษา มีห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร อาคารเรียนมีความ
มั่นคง 
สะอาดปลอดภัย มีสิง่อ านวย ความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมรม่รื่น
สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนการสอน มีการจดับรรยากาศ  และจัดสภาพแวดลอ้มที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย ร่มรื่นสวยงาม มีการซ่อมแซมบ ารุงวัสดุอปุกรณ์  ภายใน
ห้องเรียน และห้องประกอบต่าง ๆ    

2. โครงการเสรมิสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลกัษณะ มีสวนหย่อมและศาลา
พักผ่อน    มีความร่มรื่นสวยงามให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ห้องน้ าสะอาดถูกสุขลกัษณะ มีความ
ปลอดภัย มีการท าการส ารวจและก าจัดแหลง่ยุงลาย 

จากการด าเนินงานสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามเหมาะสม  มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ     
เรียนรู้สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศ และได้จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย ร่มรื่น       
สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน อีกทั้งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยจัดแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมรักการอ่าน โดยโรงเรียนได้จัดมุมหนังสือให้นักเรียนอ่านเป็นหนังสือให้ความรู้ทั่วไป 
บทความสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทุกที่ในช่วงเวลาพัก สามารถบันทึกสรุปสาระส าคัญเรื่องที่อ่านได้ มีการยืมหนังสือหรือ
สิ่งพิมพ์ จากห้องสมุด นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจสามารถจับประเด็นเนื้อหาที่อ่านได้ รู้จักแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดวิธีการเรียนรู้ระหว่างกัน 
โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม การน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาให้ความรู้ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีมาประกอบการ
เรียน ให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลทางการเรียนเพื่อช่วยในการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และถ่ายทอด
ความรู้ เรื่องราว ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อื่นได้ โดยใช้ทักษะทางเทคโนโลยีน าเสนอข้อมูลหรือผลงานเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งผลการประเมินโครงการและกิจกรรม สรุปดังนี้คือ     

- โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ นักเรียน มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและมีความสามารถฝึกทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 
89.28 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

- กิจกรรมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนมีทักษะและ
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 82.32  

- กิจกรรมปราชญ์ความรู้เสรมิทักษะชีวิต ห้องเรียนของโรงเรียนลาซาลทกุหอ้งมีมุมหนังสือ ซึ่งครู
ทุกท่านได้มีการจัดห้องเรียนและจัดมุมหนังสือประจ าห้อง และมีการวางระเบียบการใช้มุมหนังสือในห้องเรียนให้
นักเรียนได้รับความรู้ และเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน หนังสือที่ใช้ในมุมหนังสือจะเป็นหนังสือเกี่ ยวกับความรู้  
ทั่ว ๆ ไป เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก คิดเป็นร้อยละ 87.65 

จากการประเมินโครงการและกิจกรรม ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 86.42 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 
 



 

 

 

 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
     โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคม ที่มุ่งหวังโดย
ครูผู้สอนมีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้จัดการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครู
รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการจัดท าโครงการสายใยรักขึ้น
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยส่งเสริมให้มี
การท างานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม ฝึกให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดเชิงบวก  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีสัมมาคารวะ เคารพนอบน้อมต่อครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง 
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและคนรอบข้าง 
         จากการด าเนินโครงการ งาน กจิกรรมการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้
มีความสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ ซึ่งไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
เน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ใหเ้ด็กรกัครู ครูรกัเด็ก เดก็รกัการเรียนและสามารถเรียนรู้กบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ซึ่งผลของการด าเนินงานตามโครงการ/งาน กจิกรรม อย่างหลากหลาย ท าให้มผีลการประเมินดังนี้คือ 

ผลการด าเนินงานตามโครงการสายใยรัก ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 88.32 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
ดังนี้ 

-  กิจกรรมวัยใสคิดบวก  คิดเป็นร้อยละ  88.92 
-  กิจกรรมรู้เขา รู้เรา คิดเป็นร้อยละ   87.72 

 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
ฝ่ายวัดผลและประเมินผลท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมี

การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน น าผลการประเมินมาด าเนินการวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียน
ทางด้านทักษะการเรียนรู้ทั้งในด้านความเข้าใจในเนื้อหาสาระ การคิดวิเคราะห์ ในกระบวนการเรียนการสอน ท า
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ไปกับสื่อที่ทันสมัย ฝ่ายวัดผลและประเมินผลยังจัดให้มีการทดสอบวัดความรู้
พื้นฐานของผู้เรียนทุกรายวิชา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้มากขึ้น ให้ผู้เรียนได้ตระหนัก 
และเห็นความส าคัญของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัที่มกีารแข่งขันกันมากยิ่งขึ้น และยัง
ส่งเสริมให้ครูได้ตระหนักถึงวิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นการใช้สื่อทางเทคโนโลยี พร้อมกับส่งเสริมการจัดท า
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และน าผลการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนตาม
ตัวช้ีวัด เพื่อน าข้อมูลการประเมินที่ได้มาท าการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
        โรงเรียนลาซาลได้ท าการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยจัด    
การเรียนการสอนตามหลกัสตูรและกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ทั้งเปน็การสง่เสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้ครบ
ทุกด้านจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน-และนอกสถานศึกษา มีการทดสอบวัดความรู้ตามตัวช้ีวัดในรายวิชาตามระบบ
ของการจัดการศึกษาด้วยการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลของการเรียน
การสอนและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลและน าผลการวิเคราะห์ปรับพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนั้นโรงเรียนลาซาลยังได้สนับสนุน ให้มีวิทยากรผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง  ๆ            
มาเพิ่มเติมความรู้ให้เด็กนักเรียน เช่น การติว O-Net ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 



 

 

 

 

ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ นอกจากนั้นทางสมาคมศิษย์เก่าได้ท าการแนะแนวอาชีพ ท าให้นักเรียนมีความรู้ใน
การที่จะเลือกเรียนสาขาวิชาที่เหมาะสม ถูกต้อง เพื่อน าไปสู่อาชีพที่ตนเองสนใจ จากการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ในรายวิชาภาษาไทย  อังกฤษ  และคณิตศาสตร์  ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดยมีการทดสอบภาคเรียนละ 2  ครั้ง ซึ่งท าให้พบว่าภาพรวมของรายวิชาในข้างต้นน้ันจะได้ผลสรุปในรูปแบบของ
กราฟที่สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ดีย่ิงข้ึนซึ่งผลของการด าเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

     4.1 โครงการการประเมินความรู้ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  คิดเป็นร้อยละ 87.94 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

     4.2  กิจกรรมการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน  คิดเป็นร้อยละ 89.60 
     4.3 กิจกรรมการวิเคราะหผ์ลเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน  คิดเป็นรอ้ยละ 88.28 

 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

          ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อปรบัปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรูโ้ดยการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง บ้าน 
โรงเรียน และชุมชนจึงได้จัดโครงการ งาน กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่าได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษา  มีกระบวนการจัดการเรียนรู ้โดยการให้ครผูู้สอนและผู้เรียนมาสะท้อนความรู้โดยผ่าน
ประสบการณ์ หรือสถานการณ์ที่ประสบมาซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการสะท้อนการจัดการเรียนรู้  เริ่มต้น
จากการสังเกต การจัดการเรียนรู้โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เช่น ดูวิดีโอเทปหรือฟังจากเทปบันทึกเสียง 
หลังจากนั้นจึงสะท้อนการจัดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ตามวงจรการสะท้อน แล้วจึงสื่อสารการสะท้อนการจัดการ
เรียนรู้ออกมาในรูปของการเขียนหรือการพูด โดยมีโครงการกิจกรรมเพื่อให้ทราบผลสะท้อนการเรียนรู้ 

5.1 กิจกรรมนิเทศการสอน   สังคมแห่งการเรียนรู้ PLC ( Professional Learning Community)      
ทางโรงเรียนลาซาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ จึงได้ด าเนินการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
Professional Learning Community (PLC) เป็นการแลกเปลีย่นการเรียนรูจ้ากการจดัการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการเรียนของ
นักเรียนร่วมกัน โดยการร่วมกันวางแผนการพัฒนานักเรียนตามรูปแบบของ PDCA นอกจากนั้น ฝ่ายวิชาการได้
จัดการนิเทศช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอ  โดยผ่านการวางแผน การสังเกตช้ันเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการ
สะท้อนความคิดร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายวิชาการได้น าผลการนิเทศมาช้ีแจงกับ
ครูผู้สอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพที่ดีและได้ผลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึน อยู่ภายใต้เพื่อนร่วมวิชาชีพ
ทุกคน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 5.2 จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น         

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง 
บ้าน โรงเรียน และ ชุมชนจึงได้จัดโครงการ งาน กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่าได้มี
ส่วนพัฒนาการศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการให้ครูผู้สอนและผู้เรียนมาสะท้อนความรู้โดยผ่าน
ประสบการณ์ หรือสถานการณ์ที่ประสบมาซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการสะท้อนการจัดการเรียนรู้เริ่มต้นจาก



 

 

 

 

การสังเกตการจัดการเรียนรู้โดยตรงหรือโดยทางอ้อม เช่น ดูวิดีโอเทปหรือฟังจากเทปบันทึกเสียง หลังจากนั้นจึง
สะท้อนการจัดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ตามวงจรการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ แล้วจึงสื่ อสารการสะท้อนการ
จัดการเรียนรู้ออกมาในรูปของการเขียนหรือการพูด โดยมีโครงการกิจกรรมเพื่อให้ทราบผลสะท้อนการเรียนรู้ดังนี้ 

 

 5.2.1 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ชุมชน เป็นการพฒันาศักยภาพในการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร
และน าไปขยายผลหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก มีกิจกรรมดังนี้    
   -  กิจกรรมภูมปิัญญาให้ความรู้ น าภูมิปญัญาความรู้และมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างโรงเรียน
และชุมชนหรอืน าความรู้สู่ชุมชน ซึง่แต่ละช่วงช้ันได้เชิญภูมปิัญญามาให้ความรู้ เช่น 
 

วัน เดือน ปี 
ชื่อผู้ให้ความรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่อง ระดับชั้น 

2–5 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลศิครินทร ์ การเรียนรูสุ้ขศึกษา ประถมศึกษาตอนต้น 
10 กรกฎาคม 2562 ทรูปลูกปัญญา Gat – Pat เช่ือมโยง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
11 กรกฎาคม 2563 นายชัยสิทธ์ิ   ใหม่รุ่งโรจน ์ เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

ในระบบ TCAS 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

18 กรกฎาคม 2562 คุณต้นน้ า  ภักดีวงษ์ การท าหม่าล่า ประถมศึกษาตอนปลาย 
5 สิงหาคม 2562 สมาคมศษิย์เก่าโรงเรียน

ลาซาล 
แนะแนวอาชีพ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

15 สิงหาคม 2562 คุณกฤษฎา  บุญคง การเล่นกีฬาหมากฮอส ประถมศึกษาตอนปลาย 
20 สิงหาคม 2562 นางจุไรรัตน์  วงศ์พระลบั การสานนกจากก้านมะพร้าว มัธยมศึกษาตอนต้น 
23 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรหีญงิแพรวพรรณ  

เปียดประโคน  
และคุณเพชรลดา สระแก้ว 

ภูมิปัญญาให้ความรู้ Science 
Show 

ประถมศึกษาตอนปลาย 

30 สิงหาคม 2562 คุณรัตนาภรณ์  นาหว้า อาชีพสร้างรายได ้ ประถมศึกษาตอนต้น 
10 กันยายน 2562 คุณสาลี  แก้วสนั่น การท าข้าวย าสมุนไพร มัธยมศึกษาตอนต้น 
 คุณศรสวรรค์  มีชนะ การน าคณิตศาสตร์ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

17 กันยายน 2562 คุณณัฐชนน  สุขสมปอง การเลือกใช้ยาสามัญประจ าบ้าน มัธยมศึกษาตอนต้น 
 คุณธนิท  อุดมเจริญพงศ์ การเต้นในรูปแบบต่าง ๆ มัธยมศึกษาตอนต้น 
18 กันยายน 2562 คุณอังคณา  กิล ให้ความรู้ LASALLE SCHOOL 

AROUND THE WORLD   
ประถมศึกษาตอนต้น 

12 พฤศจิกายน 2562 พระธีรภรณ์  ธีรญาโณ หน้าที่ชาวพุทธ มัธยมศึกษาตอนต้น 
16 พฤศจิกายน 2562 คุณอกัญธวา  เขียวชอุ่ม ขนมไทย ประถมศึกษาตอนปลาย 
18 พฤศจิกายน 2562  การร้อยมาลัยจากกระดาษย่น มัธยมศึกษาตอนต้น 
21 พฤศจิกายน 2562 คุณฐิติวุฒิ  อิทธิพัทธานนท์ 

คุณพิกุล  อิทธิพัทธานนท์   
คณิตกับชีวิตประจ าวัน ประถมศึกษาตอนปลาย 

 คุณรัตนาภรณ์  นาหว้า สร้างสรรค์หรรษาภาษาไทย ประถมศึกษาตอนต้น 
27 พฤศจิกายน 2562 คุณเยาวเรช  ธนันชัย การร้อยพวงมาลัยจากกระดาษย่น ประถมศึกษาตอนปลาย 
 



 

 

 

 

วัน เดือน ปี 
ชื่อผู้ให้ความรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่อง ระดับชั้น 

17 ธันวาคม 2562 นายศิวกร  เกตุพันธ์ุ 
ทีมงานมลูนิธิปอเต็กต๊ึง 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
ความปลอดภัย 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

18 ธันวาคม 2562 คุณปฤณ คมศร เย็บปกัถักรอ้ย Stitch with Eng-
lish 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 คุณกฤษฎา  บุญคง การเล่นหมากรกุไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย 
9 มกราคม 2563 คุณสิริชยานันท์ ฉตัรเมืองปัก การท าช้องผม ประถมศึกษาตอนปลาย 
 นางสาวปนิสา  เอ่ียมใหม ่ การพับกระดาษเป็นรูปแจกัน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
17 มกราคม 2563 คุณอนุสรณ์  โชสกุล ทักษะเทเบลิเทนนิส ประถมศึกษาตอนต้น 
20 มกราคม 2563 คุณปรินทร์  บุ้งทอง เครื่องร่อนเดินตาม ประถมศึกษาตอนต้น 
28 มกราคม 2563 คุณพัชรินทร์  วิภาวนิช การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 คุณบัวกนก  บัวเพชร 

คุณประไพ  นวลส าล ี
คุณสมปอง  คงเป็นสุข 
คุณสา  ทองเพชร 
คุณกนิษฐา  ศรีลักษณ์ 

การพับเหรียญโปรยทาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

29 มกราคม 2563 คุณบัวกนก  บัวเพชร ์ การพับเหรียญโปรยทาน ประถมศึกษาตอนต้น 
31 มกราคม 2563 อาจารย์เขตโสภณ สุริโยรัตน

ในภาส 
ติวคณิตศาตร์ Gat – Pat มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ฤติกา  ปาลกะวงศ์ ติวภาษาอังกฤษ O-net มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ธนวัฒน์  เอ่ียมอ าไพ ติวคณิตศาสตร์ O-net มัธยมศึกษาตอนปลาย 
5 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สุวัจชยั  ลีจ้อย ติววิทยาศาสตร์ O-net มัธยมศึกษาตอนปลาย 
6 กุมภาพันธ์ 2563 คุณนิตยา  จูวันนะ การร้องเพลงไทยและพื้นบ้าน  

ภาคกลาง 
ประถมศึกษาตอนต้น 

13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.รัชกลุ  เปรือ่งการ การสร้างแอพพลเิคช่ัน มัธยมศึกษาตอนต้น 
14 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์วันชนะ  หมั่นงาม ติวสังคมศึกษา O-net มัธยมศึกษาตอนปลาย 
20 กุมภาพันธ์ 2563 Mr.Salman Gill How to cook sweet bread. 

(Shahi Tukray) 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

21 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมศษิย์เก่าโรงเรียน
ลาซาล 

ข้อคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตกับ
นักเรียนมัธยมปีที่ 6 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนได้สง่เสรมิศักยภาพของบุคลากรครูในด้านการอบรมสัมมนา  
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาความรู้ของบุคลากรโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยเชิญวิทยากรที่
มีความรู้มาเป็นผูอ้บรมสัมมนาหรอืเข้าร่วมกับหน่วยงานการศึกษาภายนอก  ดังรายการต่อไปนี้ 

 
วันท่ี ผู้รับการอบรมสัมมนา หัวข้อ สถานท่ี 

2 มิ.ย.62 นางรุ่งทิพย์  ไกยะฝ่าย 
นางสาวสริิมนต์  แย้มอาษา 
นางสาวฟางข้าว  บุญไธสง 
นางสาวกัญญาภัค  บุญเกิด 
นางปราณี  อร่ามวงษ์ 
นางอาทิญา  สรุิยวโรภาส 
นางจงรักษ์  พวงทอง 
นางชริยา  ค าจันทร ์
นางอารียา  วังทะพันธ์ 
นางสาวพลอยมณี  ชัยยนต์ 
นางสุมาลี  วรรณพัฒน ์
นางสาวนิตยา  เตยสร้อย   

การจัดกจิกรรมและวิธีสอน
ภาษาไทย 

หอประชุมอาคาร100 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

5-7 มิ.ย.62 นางจุรรีัตน์  อ ามรา 
นางรัตนา  นิลวรรณ  

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกจิกรรม
การเรียนรูS้TEM to STEAM 

ส าหรับครโูรงเรียนเอกชน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา 

 

โรงแรมแอมบาสเดอรซ์ิตี ้
จ.ชลบรุ ี

19-20 มิ.ย.62 นางวันทา  นาคนาคา 
นางวิมลมาศ  ป้อมงาม 
นางสาวอรุณศรี ธีระกาญจน์ 
นางสาวชนิดา  สุทธิจิต 

การน าผลสอบ O-NET ไปสูก่าร
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนเอกชน 
 

โรงแรมบางกอกพาเลส 
ราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 

6-7 ก.ค.62 นายโชคชัย  ตันเจริญ อบรมการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อพฒันาทักษะด้านโค๊ดด้ิง   

สู่สงัคมดิจทิัลในอนาคต     
ภาคกลางรุ่นที่ 1  

 

ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ 
กรุงเทพมหานคร 

 



 

 

 

 

วันท่ี ผู้รับการอบรมสัมมนา หัวข้อ สถานท่ี 
9-11 ก.ค.62 นางสาวชนิดา  สุทธิจิต 

นายภูไท  ป้อมงาม 
นางสาวฐิติรัตน์  พิทักษ์โยธากุล 

การวัดและประเมินผลและการ
จัดท าเอกสารหลักฐาน
การศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

โรงแรมบางกอกพาเลส 
ราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 

13-14 ก.ค.62 นางสาวอัจฉรา ปลิดประโทก 
นางเพียงดาว  อุสุมสารเสวี 

การสง่เสรมิการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะด้านโค๊ดด้ิง        
สู่สงัคมดิจทิัลในอนาคต 

 ( ภาคกลาง และกรงุเทพฯ ) 

โรงแรมกานต์มณีพาเลซ 
กรุงเทพมหานคร 

27 ก.ค.62 ภราดาพงษ์พฒัน์  คาโสจันทร์ 
นางกันทิมา สุธิกลุไพบลูย ์

การปฏิรปูการเรียนรูท้ั้งโรงเรียน
ของผู้บรหิารเชิงรุกตามแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้             
( Professional Learning 
Community : PLC )       
ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 

ห้องประชุมมูลนิธิ 
ศักดิ์พรทรัพย ์

ราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

30-31 ก.ค.62 นายสิฏฐ์  สุทธสนธ์ 
นายพิชชานันทธฤติพันธ์ ใบบาง 

“ยุโรปหันขวา?กระแสการเมือง
แบบขวาจัดในประเทศยุโรป” 

ณ ห้องประชุมโรงแรม 
ปทุมวันปรินทเ์ซส 
กรุงเทพมหานคร 

1- 2  ส.ค. 62 ภราดาปรีชา  ไตรแก้ว 
นางฐิติวรรณ  จินดาวรรณ 
นางสาวสุธาทิพย ์ธรรมจันทร์ 
นางสุดารัตน์  ธานัตถ์โชตินาง
วิมลมาศ  ป้อมงาม 
นางวันทา  นาคนาคา 
นายไพโรจน์  ทรงหาค า 

ศึกษาดูงาน 
การประเมินภายนอกรอบทีส่ี่  

โรงเรียนลาซาลโชติรวี 
จ. นครสวรรค์ 

16 ส.ค. 62 ภราดาปรีชา  ไตรแก้ว 
ซิสเตอร์นุชรินทร์  สมหมาย 
นายไพโรจน์  ทรงหาค า 
 

การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรที่ 1 

โรงแรมดุสิต เพลส 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



 

 

 

 

วันท่ี ผู้รับการอบรมสัมมนา หัวข้อ สถานท่ี 
26-27 ส.ค.62 ภราดาปรีชา  ไตรแก้ว 

นางสาวชนิดา  สุทธิจิต 
นางวันทา  นาคนาคา 
นางฐิติวรรณ  จินดาวรรณ 
นางสุดารัตน์  ธานัตถ์โชติภณ 

ศึกษาดูงาน 
มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ:

ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า 

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร ์
ประตูน้ า  

กรุงเทพมหานคร 

21,23 ก.ย.62 นางอภิลักษณ์   สวยงาม 
นางสาวภัททิรา  ศิริค า 
นางอังคณา กิล 
นางอุมาพร อบมา 
นางวิมลมาศ ป้อมงาม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ปฏิรูปการเรียนรูท้ั้งโรงเรียน

ของผู้บรหิาร เชิงรุกตามแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ตาม

แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้    
( Professional Learning 

Community : PLC ) ระยะที่ 
2 รุ่นที่ 3 

 

โรงเรียนสาธิตพัฒนา  
เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 

22 ก.ย.62 นางอภิลักษณ์   สวยงาม 
นางสาวภัททิรา  ศิริค า 
นางอังคณา กิล 
นางอุมาพร อบมา 
นางวิมลมาศ ป้อมงาม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ปฏิรูปการเรียนรูท้ั้งโรงเรียน

ของผู้บรหิาร เชิงรุกตามแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ตาม

แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้
( Professional Learning 

Community : PLC )  
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 

โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ 
อินน์ เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

23-25 ก.ย.62 นางสาวชนิดา  สุทธิจิต 
นางเพียงดาว  อุสุมสารเสวี 
นางสาวฐิติรัตน์  พิทักษ์โยธากุล 

การจัดท าข้อมูลผูส้ าเร็จ
การศึกษาและระบบบันทึก

ข้อมูลการเรียน(GPA/GPAX) 
รุ่นที่ 1 

โรงแรมรเิวอร์ไซต ์
เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 

15 ธ.ค.62 นางณัฏฐา  มีเจริญ 
นางสาวจินดาพร  คงมั่น 
นางสาวฉลองรัฐ  ไชยสมบูรณ์ 
นายวชิรชน  มณีศรี 
นางสาวฤติมา  ธ ารงสาน 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อ “Enrichment 
teaching Competency for 

21 Century Learners 

ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์
เขต บางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 
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5.2.2. โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน   

  ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปีติดต่อกันโดยไม่ขาด ทั้งนี้เพราะท่าน
ผู้ปกครองมีความ เข้าใจและให้ความส าคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุตรหลานเป็นอย่างมาก 
ประกอบกับ โรงเรียนได้ประสานงานกับวัดในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสนา เพื่อปฏิบัติตน
เป็นพุทธมามกะที่ดี ทางโรงเรียนและทางวัดได้เห็นความส าคัญและเอาใจใส่ ให้การสนับสนุนต่อโครงการนี้อย่าง
เต็มที่แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงระยะเวลาของเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 
ท าให้โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ต้องยกเลิกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 จะหมดไป 
   

 5.2.3. โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน   
  สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม มีความเข้าใจอันดีและร่วมมือในการท ากิจกรรมที่สาน
สัมพันธ์ก่อให้เกิด ความ เข้ าใจ  ความ ร่วมมื อ  รู้ จั กแบ่ งปั น และเสี ยสละร่วมกั น  โดยจั ดกิ จกรรมดั งนี้                                                                                                                                          
  - กิจกรรมสืบสานประเพณีด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เช่น พิธีถวายพระพรในหลวง
รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( 24 พฤษภาคม 2562 ) พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี ( 5 มิถุนายน 2562 ) การน าสิ่งของไปเยี่ยมปลอบขวัญทหาร
ผ่านศึก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก(31 พฤษภาคม 
2562 ) และร่วมงานรณรงค์รักษ์โลก เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ร่วมมือกันท ากิจกรรม กิจกรรมหล่อเทียน
และแห่เทียนจ าน าพรรษา ( 12 กรกฎาคม 2562 ) เพื่อถวายวัดที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน ได้แก่ วัดผ่องพลอยวรวิหาร 
วัดบางนานอก และวัดศรีเอี่ยม เชิญชวนท่านผู้ปกครองได้ร่วมท าบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมพิธี
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 
2562) งานวันแม่แห่งชาติ มีท่านผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจ านวนมากลูกๆได้ท าการ์ดวันแม่และมากราบเพื่อแสดง
ถึงความรักความกตัญญูที่มีต่อบุพการี และวันพ่อแห่งชาติ การท าบุญตักบาตรในวันเด็กเป็นการท างานบุญร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม                                                                                                           
        - กิจกรรมรณรงค์ในวันส าคัญต่าง ๆ   สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี รู้รักสามัคคี และหน้าที่ของ
ตนต่อสถาบันหลักของชาติมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี วันแม่แห่งชาติ วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันงดสูบบุหรี่โลก เป็นต้น 
  - กิจกรรมปันน้ าใจสู่สังคม เป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนขัดสน หรือผู้ที่ได้รับ
เหตุที่ควรได้รับช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน การช่วยเหลือหน่วยงานผู้มีคุณูปการต่อสังคม การช่วยเหลือรัฐเมื่อมีการ
ขอร้องหรือเชิญชวน เช่นการบริจาคของเล่นมือสองให้แก่มูลนิธิโคเออร์ การบริจาคทรัพย์เพื่อองค์การครอบครัว



 

 

 

 

ทหารผ่านศึก การบริจาคเพื่อการบ ารุงพระศาสนา ล้วนแต่เป็นงานที่ทาง โรงเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมมือกันเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม ร่วมกันซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  - กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจในการบริหารของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่า มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาและให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่าผู้ปกครองให้ความร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็น ในการบริหารจัดการศึกษา ตามที่ต้องการ  
  - งานลาซาลแฟมีลี่ แรลลี่ จัดข้ึนเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2562 เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างบ้านและโรงเรียนซึ่งทางผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการ
ให้การศึกษาของโรงเรียนและในด้านพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และซึ่ง
ในปีนี้  มีรถเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 99  คัน เส้นทางโรงเรียนลาซาล – เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (โรงแรมเดอะ       
กรีนเนอรี่  รีสอร์ท เขาใหญ่)  

ผลการแข่งขัน 
LA SALLE FAMILY RALLY 2019 

 

            - กิจกรรมนทิรรศการวิชาการ นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ร่วมมือกบัโรงเรียนในการจัดงานแสดงนทิรรศการ  มีความพอใจและยินดีเข้าร่วมงานด้วยความเต็มใจและมีความ
พอใจกบักิจกรรม เช่น การแสดงผลงานทางด้านวิชาการของผู้เรียน การแสดงบนเวที งานเลี้ยงสงัสรรค์ และ     
งานมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มผีลการเรียนดี ความประพฤติดี นักเรียนจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหารดเีด่น 
ลูกเสือ เนตรนารี สภานักเรียนและเยาวชนลาซาลดเีด่น  

  - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้สู่ชนชน มีป้ายนิเทศที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ผูป้กครอง และ
ชุมชนได้รับทราบ เช่น ป้ายนิเทศการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก รักษ์สิง่แวดล้อมและพลังงาน การปอ้งไข้เลือดออก 
โรคมือ เท้าเปือ่ย ป้ายรณรงค์ให้ออกมาใช้สทิธ์ิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อ
ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ป้ายนิเทศให้ความรู้วันส าคัญทาง
ศาสนา เช่นวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา การจัดนิทรรศการและป้ายความรู้วันเฉลมิพระชนมพรรษา ของ

รางวัล รถเบอร์ เจ้าของรถ 
รางวัลชนะเลิศ 16 คุณอัญชนะ  ถวัลย์วิโรจน์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 2 คุณวราลักษณ์  มานะกอบการ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 24 คุณวัลลภ  เณรมณี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3 33 คุณจีรชา  ใจเปี่ยม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  4 65 คุณสมบรูณ์  ประภากรสิน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  5 19 คุณศุภชัย  เกตุนิ่ม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  6 1 คุณปิยะพงษ์  เบ็นโรสมัน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  7 36 คุณบดินทร์  เสรีวัตตนะ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  8 92 คุณวิทยา  ประภารัตน์ 

รางวัลบู้บี ้ 42 คุณธีรภพ  โรจน์พงศ์เกษม 



 

 

 

 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเดจ็พระราชินีในรัชกาลที่ 10 วันแม่แห่งชาติ หรือป้ายความรู้
ต่าง ๆ ทั่ว ๆ ไปรวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของทางโรงเรียนและทางราชการ 

  - งานบริการสถานที่เพื่อชุมชน และสงัคม มีการเปิดบริการสถานที่ ให้ชุมชน สังคม หรือ
หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาใช้สถานที่ในการท ากจิกรรมต่าง ๆอันเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา และสงัคม เช่นการ
เข้าร่วมสมัมนางานทางด้านการศึกษาและการศาสนา การแข่งขันกีฬากระชับมิตร จัดเป็นสนามสอบเพื่อ
ประเมินผลการศึกษาชาติ นอกจากนั้นทางโรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกได้เข้า
มาใช้สถานที่ของโรงเรียนในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ เช่น ใช้หอประชุมของโรงเรียนเพื่อเป็นสถานที่จัดงานแตง่งาน 
หรืองานบวช มีการขอใช้สนามเพื่อการแข่งขันกีฬาภายนอกและเป็นสถานทีก่ารออกก าลังกาย ซึง่ในตอนเย็นจะมี
ผู้ปกครองมาออกก าลังกายโดยการเดินและว่ิงรอบ ๆ สนามฟุตบอล มกีารใช้สนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอล 
เพื่อการแข่งขัน ใช้ห้องคุณธรรมเป็นสถานทีจ่ัดการอบรมสัมมนาต่าง ๆ  เช่น     

  วันที่ 14-16 มิถุนายน 2562  อบรมผู้น า ยุวธรรมทูต  อัครสังฆมณฑล กรงุเทพฯ 
  วันที่ 6-7  ธันวาคม 2562  โรงเรียนสฤษดิเดช น านักเรียนและครเูข้าพักจ านวน 150 คน  
  วันที่ 29  กุมภาพันธ์ 2563 งานปฏิญาณตนตลอดชีพของภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธ์ุ  

 และฉลองครบ 25 ปี ของการปฏิญาณตนของภราดาดนัย กิ่งก้าน 
  - งานประชุมผูป้กครอง จัดประชุมผู้ปกครองเพือ่ช้ีแจ้งระเบยีบการเรียนการสอน ข้อปฏิบัติต่าง 
ๆของนักเรียน ทีผู่้ปกครองและนักเรียนต้องรบัทราบเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง  เช่นการประชุมผูป้กครองนักเรียนใหม่
ระดับช้ันอนุบาล 1 ประถมศกึษาปีที่ 1  มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชุมผูป้กครองนักเรียนทีเ่ป็น
นักศึกษาวิชาทหาร   ประชุมผูป้กครองเกี่ยวกับเงินช่วยเหลอืจากรฐับาลในโครงการเรียนฟรี 15 ปี , มีการประชุม
ผู้ปกครองของนักเรียนทีท่ าเรื่องกู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล เพื่อใหท้ราบถึงวิธีการกู้ยมื การท า
สัญญา และการใช้เงิน กยศ. คืนเมื่อจบการศึกษา   

         การด าเนินงานของฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ท าให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมได้ร่วมมือในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการลาซาลสานสัมพันธ์ ท าให้โรงเรียนเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน ได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9  มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนล้วนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ในด้านการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาให้ความรู้และการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จริงในการ
เรียนรู้ และความสามารถน าความรู้นั้นไปพัฒนาการเรียนของตนเอง ให้ได้ผลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึน การเข้าร่วมอบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอกท าให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในด้านการเรียนการสอน 
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมต่างมีความพึงพอใจ 
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยการจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อน าข้อมูล ความรู้มาป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยผ่านตัวบุคคล คือ ตัวครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนได้แสดงการสะท้อนความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ของ เพื่อนๆครู อย่างตรงไป ตรงมา และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน   นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือเป็นอย่างดีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจ
และเต็มใจในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน โดยมีแนวคิดและทัศนคติไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งในด้านการบริหารการจัดการศึกษา หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ การแบ่งปันน้ าใจเพื่อช่วยเหลือ



 

 

 

 

สังคม หรือบุคคลที่ด้อยโอกาส พร้อมจะช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องของ
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ผลการประเมินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในปีนี้ คิดเป็นร้อยละ 88.28 อยู่
ในระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งเป็นการแสดงว่าโรงเรียน บ้าน ชุมชน สังคมต่างมีความเข้าใจในสถานภาพและพร้อมจะ
ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นและมั่นคง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

    มาตรฐานท่ี 4 การเป็นครูท่ีดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล  (เพ่ิมเติมของสถานศึกษา) 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบตัิงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
นักเรียน/

ครู
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
น ักเรียน/ครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

1 ครูและนักเรียนคาทอลิก  ได้รับ
การสง่เสรมิกจิศรัทธาอย่าง
สม่ าเสมอ 

√  90 227 210 92.30 ระดับดีเยี่ยม 

2 ครูสอนค าสอน  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการท าสือ่การสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

√  90 227 209 92.50 ระดับดีเยี่ยม 

3 สถานศึกษาให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนกระแสเรียกการเป็น
นักบวช 

√  90 227 208 91.68 ระดับดีเยี่ยม 

4 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนใฝเ่รียนรู้ คู่จิตส านึกทาง
สังคม 

√  90 227 208 91.77 ระดับดีเยี่ยม 

5 ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองในการเป็น
ศิษย์แท้ของพระเยซูครสิต ์

√  90 227 209 91.91 ระดับดีเยี่ยม 

6 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผูเ้รียน ได้
เข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนาที่ตน
นับถือและสร้างความเป็น 
หนึ่งเดียวร่วมกันฉันท์พี่น้อง 

√  90 227 208 91.70 ระดับดีเยี่ยม 

7 ครูได้ตระหนกัถึงการอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ตามหลกัค าสอนของท่าน นักบุญ
ยอห์น แบบตสิท์ เดอ ลาซาล 
 

√  90 227 209 92.26 ระดับดีเยี่ยม 

8 นักเรียนเข้าใจจิตตารมณ์ของ
ท่านนักบุญยอห์น แบปตสิท์ เดอ 
ลาซาลและแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 

√  90 227 209 92.42 ระดับดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน   

 
 

 

 



 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ีเพ่ิมเติม มาตรฐานท่ี 4 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนลาซาล เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่น านโยบายมาร่วมในการจัดการบริหารงานในองค์กร ซึ่งได้ส่งเสริม  

ให้บุคลากรของโรงเรียนได้เรียนรู้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยได้น าจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยวง เดอ        
ลาซาล ผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล  และเป็นองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลายมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ เข้าใจ และน าไป
ปฏิบัติ ให้สามารถน าคุณธรรม ๑๒ ประการของท่านนักบุญมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ อบรมสั่งสอนเด็ก ๆ           
ตามแบบอย่างของท่านนักบุญ  ทั้งนี้โรงเรียนลาซาลยังจดัให้มีการอบรมคุณธรรมส าหรบัครอูย่างสม่ าเสมอ  มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมกิจศรัทธาส าหรับครูและนักเรียน  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตและสามาร ถ
ถ่ายทอดแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคมได้ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ครูและนักเรียนคาทอลิกร้อยละ 92.30 ได้รับการส่งเสริมกิจศรัทธาอย่างสม่ าเสมอ 
2. ครูสอนค าสอนร้อยละ 92.50 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าสือ่การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกการเปน็นักบวชร้อยละ 91.86 
4. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส านึกทางสังคมร้อยละ 91.77 
5. ผู้เรียนร้อยละ 91.91 ได้ฝึกฝนตนเองในการเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูครสิต์  
6. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผูเ้รียนร้อยละ 91.70 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและสร้างความ 

เป็นหนึง่เดียวร่วมกันฉันท์พี่น้อง 
7. ครูร้อยละ 92.26 ได้ตระหนักถึงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักค าสอนของ 

ท่านนักบุญยอห์น แบบติสท์ เดอ ลาซาล 
8. นักเรียนร้อยละ 92.42 เข้าใจจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลาซาลและแสดงออกถึงการ     

มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม (ระดับปฐมวัย) 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 จากการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 3 มาตรฐาน ในด้านคุณภาพของเด็ก ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการจัดระสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่งผลให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้ประสิทธิผลตามความต้องการ ส่งผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลของการ
จัดการศึกษาด้านคุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ 

 โรงเรียนลาซาล ระดับก่อนประถมศึกษา มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน 
โครงงาน กิจกรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมือ
กับตา รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง หลีกเลีย่งสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคสิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคลอื่น
ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกตามสถานการณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด 
กล้าแสดงออก รู้จักอดทน รอคอย ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง เด็กรู้จักดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน พูดจาสุภาพไพเราะ รู้จักการท าความเคารพผู้ใหญ่มีทักษะชีวิตสามารถ
เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รู้จักตั้งค าถามค้นหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย มีทักษะทางด้านภาษาสามารถสนทนาโต้ตอบหรือเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ มีทักษะการอ่านนิทานหรือ
เรื่องราวที่ตนเองสนใจใหผู้้อื่นฟังได้ รู้จักคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ มีผลงานเชิงประจักษ์ใน
การสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

โรงเรียนลาซาล ระดับกอ่นประถมศึกษา ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
ไว้อย่างชัดเจน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์ที่ เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง            
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ต่อเนื่องระยะ 3 ปี มีแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการกิจกรรมสนับสนุนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย       
มีการประเมินและติดตามส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
จ านวนบุคลากรครูที่จบการศึกษาและมีประสบการณ์ทางด้านปฐมวัย เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน บุคลากร
ครูได้รับการอบรม นิเทศติดตามการสอน และน าผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง ท าให้บุคลากรครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ  มีจ านวนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องก ารของ
บุคลากรครู มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีจ านวนเพียงพอกับ
ความต้องการของเด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย จัดท ารายงาน



 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองประจ าปีส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

เด็กได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการทางด้านรา่งกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านการจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครอบครวั ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผ่านการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก มีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันตามสภาพจริง การสอบถาม สัมภาษณ์ 
สังเกต และผลงานของเด็ก ผู้ปกครองและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องได้ร่วมกนัประเมนิพัฒนาการและน าผลการประเมนิที่ได้
ไปจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เต็มตามศักยภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเย่ียม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ 90.69  
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 91.53  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 90.83  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

91.67  

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น 88.21  
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 88.43  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 88.18  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

88.00  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

90.01  

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 88.00  
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ  ดีเลิศ 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 89.33  
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 89.23  
3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 88.01  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

90.76  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่น้ี คือ ดีเลิศ  

ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 จากการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ในด้านคุณภาพผู้เรียน ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้สถานศึกษาได้ด าเนินการ
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลตามต้องการ ส่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลจากการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาและการคิดค านวณให้กับ
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านการอ่าน เขียน และการสื่อสาร รวมทั้งมีทักษะในการคิดค านวณ
ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ร่วมกันสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกันแก้ปัญหา มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างผลงาน ช้ินงาน โครงงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมตามระดับช้ันเรียน โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รวบรวมความรู้ เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์
พัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน จากการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร ท าให้ผลสัมฤทธ์ิในการสอบระดับชาติสูงกว่าขีดจ ากัดล่างทุกระดับ 
ท าให้นักเรียนมีทักษะความรู้พื้นฐานที่ดี น าความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไป เพื่อมีงานอาชีพที่ตนเองพึงพอใจ
และถนัด ท าให้เกิดเจตคติที่ดีต่องานอาชีพนั้น ๆ  
 ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้นั กเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีงาม โดยการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้นักเรียนรัก
ประเทศชาติและประเพณีอันดีงามของประเทศ มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง อบรมให้นักเรียนเปน็คนดีมี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี นักเรียนสามารถอยู่ ร่วมกันบนความแตกต่างของครอบครัวและการด ารงชีวิต ท าให้
นักเรียนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีงาม สามารถด าเนินชีวิตในสังคม ได้อย่างเป็นสุข 
 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
บริหารงานการศึกษาในรูปแบบของการกระจายอ านาจ ใช้ระบบการด าเนินงานในรูปแบบ  PDCA  มีนโยบาย 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ในการบริหารงาน แบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ มีขอบข่ายของงานฝ่าย
ชัดเจน มีการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและมีสัมฤทธ์ิผลที่ดี ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม
และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาเป็นองค์ประกอบในการเรียนรู้ มีการประชุมในระดับผู้บริหาร ประชุมหัวหน้าฝ่าย
ต่าง ๆ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประชุมครูในแต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและมีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ น าผลของการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพโดยใช้การด าเนินงานในรูปแบบ PDCA 
 ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น                 
ใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้ลงมือปฏิบัติจริงและ     



 

 

 

 

กล้าแสดงออก ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งน าข้อมูลนั้นมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ นอกจากนั้นยังได้ประโยชน์จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียน มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ทันสมยั สะอาด พร้อมใช้งาน มีการจัดการเรยีนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษา มี
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวกให้เด็กรกัครู ครูรักเด็ก เด็กรักกันและเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูใน
ด้านการดูแลนักเรียนที่มีปัญหา ร่วมกันศึกษาปัญหาของนักเรียนและค้นหาวิธีการแก้ปัญหา ในรูปแบบของสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีการติดต่อประสานสัมพันธ์กับทางผู้ปกครองเพื่อทราบปัญหาและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหา และพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของนักเรียน  ดีเลิศ 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 85.04  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

84.26  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 88.05  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 88.29  
5. มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 78.37  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 88.72  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 91.16  
2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 91.34  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 90.75  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 95.40  

มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 92.60  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 91.04  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

88.01  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 86.80  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 92.73  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 84.67  

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 86.47  
2. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 86.42  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 88.32  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 87.94  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 88.28  

มาตรฐานที 4 1. การเป็นครูท่ีดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล  ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่น้ี คือ ดีเลิศ 

ดีเลิศ 



 

 

 

 

3. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 
 
คุณภาพของเด็ก 
 1. เด็กใฝ่รู้ ใฝเ่รียน รักการอ่าน 
 2. เด็กมีวินัยในการเข้าแถว เดินแถว 
 3. เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกบัวัย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษามีหลกัสูตรทีส่อดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 
2. บุคลากรครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ใหก้ับเด็ก 
3. สถานศึกษามีสื่อเพื่อการเรียนรู้ สือ่เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา 
การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เปน็ส าคัญ 
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทีห่ลากหลายตอบสนองกับความต้องการของเด็กและสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของ
อนุบาลลาซาล 
2. งานประจ าปีของโรงเรียน ลาซาลเลี่ยนแฟร์ เป็นกจิกรรมที่แสดงศักยภาพของเด็กทัง้ทางด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ-์จิตใจ ด้านสงัคม และด้านสติปญัญา ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานทางด้านวิชาการ และการแสดง
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานหลายฝ่ายทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร 
3. โรงเรียนมบีรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 
 
    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทกัษะ     

ทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงการสือ่สาร 
2. ครูผูส้อนเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมสง่เสรมิทักษะทางด้านการคิดค านวณด้วยกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์อย่างเป็นข้ันตอน อย่างสม่ าเสมอ  สง่ผลให้นกัเรียนน าทักษะทางด้านการคิดค านวณมาใช้ในการ
พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหส้งูข้ึนและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

3. ครูผูส้อนทุกกลุม่สาระการเรียนรูเ้ห็นความส าคัญในการจัดกจิกรรมแข่งขันทกัษะทางภาษาและการคิด
ค านวณ มีการจัดกิจกรรมประเมินศักยภาพต่าง ๆ ของนักเรยีนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อกระตุ้นความ
สนใจใฝรู่้ของนกัเรียน  ท าให้นักเรียนได้เกิดการพฒันาตนเองทางด้านภาษาและการสือ่สาร และการคิด
ค านวณอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง สง่ผลให้นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาการสื่อสารและ       
การคิดค านวณ  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 



 

 

 

 

คุณภาพของผู้เรียน 
4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรม และสามารถน าทักษะกระบวนการคิดมาปรับใช้เพื่อการเรียนรู้ โดยการคาดการณ์ 
สรุปข้อมลูอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสามารถคิดวิเคราะห์ประยุกต์สร้างสิ่งใหม่ ๆ ในการ
พัฒนาทักษะชีวิตของตนเองและสังคมได้ 

 
5. นักเรียนมีผลการประเมนิการอา่น คิด วิเคราะห์และเขียนตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ซึง่ได้จัดกจิกรรมการเรียนรู้

ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียนสื่อความ       โดยใช้
ข้อมูลการประเมินความสามารถน าไปใช้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดได ้

 
6. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการเขียนถ่ายทอดประสบการณ์        

สู่ผู้อื่น สามารถสรุปประเมินความรู้จากเรื่องที่อ่านและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองในด้านภาษา   

 
7. มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  E-board  
     Activ board, สื่อ Power Point จากการสร้างสรรค์ของครูและนกัเรียนมาจัดการเรียนการสอน 
8. มีการนเิทศให้ความรู้ครูในการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

9. โรงเรียนมีจ านวนคอมพิวเตอรท์ี่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรยีน ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกคน  ท า
ให้นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ เพื่อการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ และสามารถน าความรู้มาพัฒนางานการ
เรียนรู้ของตนเองได้ 

10. โรงเรียนมกีารพฒันาสายสัญญาณ Internet ทกุพื้นที่ในโรงเรียน ท าให้มีความรวดเร็ว และมีความเสถียร   
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

11. นักเรียนได้ใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูลในอินเตอรเ์น็ตมากข้ึน รวบรวมและสรุปความรูด้้วยตนเอง ท า
ให้นักเรียนสามารถสร้างผลงาน ช้ินงาน และการสื่อสารโดยใช้กระบวนการกลุ่มเสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ น ามาใช้ในการเรียนรู้   

12. โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละระดับ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถ่ินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง 2561 โดยการมี
รายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านชุมชนวิชาการให้นักเรียนเลือกเรียน
ได้ตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

13. โรงเรียนโดยฝ่ายบริการ แนะแนว มีการน าเสนอข้อมูล ทางด้านการศึกษาและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบข้อมูลทางการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพอย่างเป็นปัจจุบัน 

14. โรงเรียนมีตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน เป็นการรวบรวมข้อมูลแต่ละ
รายวิชา จ าแนกตามระดับผลการเรียน ได้น าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิมาปรับปรุงและพัฒนานักเรียน
ต่อไป 

 



 

 

 

 

คุณภาพของผู้เรียน 
15. ครูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรปูแบบสากลทีมุ่่งเน้นให้นักเรียน

ได้พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ มีการบรูณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ท าให้
นักเรียนไดฝ้ึกทักษะการสื่อสารมากขึ้น น าสื่อเทคโนโลยมีาใช้สอนให้นักเรียนได้รบัประสบการณ์ตรงและ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในแต่ละระดับช้ันเรยีน 

16. ในปีการศึกษา 2562 มีผลการสอบระดับชาติ ระดับประถมปีที่ 3 (NT) และผลการสอบ O-net ทุกระดับ     
มีค่าสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

17. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงข้ึน โดยมีการมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
และวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างชัดเจน เพิ่มความสนใจให้
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะที่หลากหลาย 

18. นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ  สามารถวางแผนการเรียนรู้ไปสู่อาชีพที่ตนเองสนใจอย่างเป็นข้ันตอน 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ มีความ
พร้อมความมั่นใจในการตัดสินใจในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  

19. นักเรียนมีครูที่ปรึกษา และคุณครูแนะแนวคอยให้ค าปรึกษาในด้านการเรียนและอาชีพที่นักเรียนสนใจ อยู่
เสมอ ทั้งนี้โรงเรียนสามารถติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน  ป.6 , ม.3 และ  ม.6 ได้ร้อยละ 100 ใน
แต่ละปีการศึกษา 

20. นักเรียนมีทักษะความรู้ในวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมเป็นพื้นฐานในการไปศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไปซึ่ง
นักเรียนสามารถเลอืกเรยีนได้ตรงในสาขาที่ตนเองสนใจและต้องการเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

21. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
     อันดีงามของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
     ของโรงเรียนและสังคมภายนอก ได้อย่างมีความสุข  เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เป็นลูก  ที่ดีของพ่อแม่  
     เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
     และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีไทย  
22. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าความเป็นไทย วัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ห่างไกล

จากสิ่งเสพติดทุกชนิด สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ด้วยวิถีของประชาธิปไตย 
23. นักเรียนมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างของ
บุคคลและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

24. นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการด าเนินชีวิต มีการ    
จัดท าแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักค าสอนของพ่อมาเป็นแนวทางในการ
เรียนรู้และน าความรู้ที่ได้ไปปรบัใช้ในการด าเนินชีวิต และขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชน สามารถใช้ชีวิตที่
พอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 
 



 

 

 

 

คุณภาพของผู้เรียน 
25. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ าหนกัส่วนสงูและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ผูเ้รียนกล้าแสดงออก

ในทางที่เหมาะสม ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัสิง่เสพติด มีทักษะในการปอ้งกันตนเองจากการสื่อลวง ข่มเหงรังแก เป็นผูม้ี
สุนทรียท์างด้านศิลปะ และการกีฬาจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

26. มีการพฒันาศักยภาพครูในด้านการจัดการเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ มาให้
ความรู้กับบุคลากรครูอยูเ่สมอ ครูน าความรู้ที่ได้ไปจัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับนักเรียน ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 

27. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ ได้แก่การจัดแสดงนิทรรศการ   
ทางวิชาการและการแข่งขันวิชาการ นักเรียนได้แสดงผลงาน น าเสนอผลงาน และการท างานเป็นทีม  ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 

28. โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีห้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
พร้อมสื่อ อุปกรณ์อย่างครบถ้วน ท าให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และน ามาพัฒนาการเรียนรู้ของตน 

29. มีห้องสมุดที่ทันสมัยในแต่ละระดับช้ัน พร้อมทั้งมีหนังสือที่หลากหลายให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้น ามา
พัฒนาการเรียนรู้ของตน 

30. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามการสอนของครูอย่างสม่ าเสมอ น าผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหาร บุคลากรครูและนกัเรียน และผูป้กครอง ได้ร่วมกันพัฒนาการจัดท านโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจโรงเรียนที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนมีการวางนโยบายและการบรหิารงานโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลอย่างมีคุณภาพ   

2. ทางโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาและจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพือ่ร่วมพฒันาสถานศึกษา 
มีการวางแผนจัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกบั
ผู้บริหารและบุคลากรครจูากหลายฝ่ายได้ร่วมกันจัดท านโยบายของการบรหิารงานโรงเรียน ท าให้การบริหาร
โรงเรียนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยา่งสูงสุด 

3. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถน าไปจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาได ้

4. โรงเรียนมกีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ทีส่อดคล้องกบัผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรปูการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาใหผู้เ้รียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 

 



 

 

 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
5. โรงเรียนมกีารจัดการประชุมในการพัฒนางานการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ผูบ้รหิารได้จัดการ

บรหิารในรปูแบบของการกระจายอ านาจตามฝ่ายต่าง ๆ เช่น จัดการประชุมกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จัดการ
ประชุมฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมฝ่ายกจิการนักเรียน 
ท าให้งานตามฝ่ายต่าง ๆ ได้จัดอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารงานในรปูแบบ PDCA 

6. ก าหนดงานในฝ่ายต่าง ๆ ได้ชัดเจน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 

7. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุระดบัตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2561 อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งวิชาพื้นฐาน วิชา
เพิ่มเตมิ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทัง้วิธีวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบถูกต้องตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

8. ครูผูส้อนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนนิการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 

9. ครูผูส้อนน าผลการนิเทศ มาปรบัพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใหน้ักเรียนมีพัฒนาการในด้านการเรียนและกิจกรรม
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มผีลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึน 

10. ผู้บริหารและบุคลากรทกุฝ่ายร่วมกันพฒันาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้มผีลสมัฤทธ์ิการด าเนินงาน
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

11. ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษามีก าหนดการ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน และจัดระบบการก ากับ ติดตามการบริหารในด้านการจัดการเรยีนการสอน    
การปฏิบัตงิานของบุคลากร การจัดโครงการ/กจิกรรม และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

12. ครู บุคลากร มีความรู้ความสามารถเพิม่ขึ้นจากการเข้าเพิ่มพูนความรู้ในการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สามารถน าไปพัฒนางานในหน้าที ่

13. ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญก าลงัใจดี สง่ผลใหง้านมีประสทิธิภาพ ครูและบุคลากรให้ความร่วมมอืใน
การปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็นอย่างดีและมีความภาคภูมิใจ มั่นคงในอาชีพครู 

14. โรงเรียนมบีุคลากรเพียงพอที่จะปฏิบัตงิานตามสายงานทุกระดับช้ันตรงตามวิชาเอก ตามโครงสร้างการ
บรหิารจัดการของโรงเรียน 

15. โรงเรียนมเีป้าหมายในการพฒันาครูทางด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นครูมอือาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

16. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดดงักล่าวทีว่่า “ท าดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปญัหายาเสพติด” 

17. คณะผู้บรหิาร คณะครู ผูป้กครองและนักเรียนให้ความร่วมมอืในการร่วมรณรงค์และเห็นความส าคัญของการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดเพือ่ให้เกิด
ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการด าเนินงานต่อต้านยาเสพติด 



 

 

 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
18. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมที่รม่รื่น สะอาดและสวยงาม มอีาคารที่มั่นคงแข็งแรง และมีแหล่งเรียนรู้ทีเ่หมาะสม 

และห้องเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ครบทุกระดบั 

19. คณะผู้บรหิารสถานศึกษาสง่เสรมิการจัดกจิกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยใหก้ับนกัเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

20. ผู้บริหารสง่เสรมิและจัดสรรงบประมาณการพัฒนางานด้าน IT ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และการบรกิาร
ภายในสถานศึกษา 

21. โรงเรียนจัดหาอปุกรณ์เทคโนโลยี (Computer , E-board , Activ board) ไว้อ านวยความสะดวกให้คุณครู 
ใช้ในการสอนในหอ้งเรียนและห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ ท าให้นักเรียนเพิ่มความสนใจ ใส่ใจ 
สนุกสนานและมีความสุขในการเรียน 

22. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเข้าสูก่ารเรียนรู้ในสถานศึกษาและการ
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง และขยายผลไปสูผู่้ปกครองและชุมชนจนได้รับการประกาศว่าเป็นโรงเรียนพอเพียง 

23. โรงเรียนมรีะบบการประกันคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานอย่างต่อเนือ่งและ
เป็นปจัจบุัน 

24. โรงเรียนมปีฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษาอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนการ

สอนทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีคุณภาพ 
2. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยมีแผนการสอนที่เน้นกระบวน 

การคิด  มีแผนกิจกรรมทีป่ฏิบัติจริง มกีารบันทึกการสอนทีน่ าไปพัฒนาการเรียนรู้ได้ 
3. ครูจัดการเรียนรูเ้ป็นไปตามศกัยภาพของนักเรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด และความสามารถใน  การน า

เทคนิควิธีการสอน รวมทั้งกระบวนการสอนทีห่ลากหลาย เหมาะสมกบัเนื้อหาและตัวช้ีวัดตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียนมาจัดการเรียนรู ้

4. นักเรียนสามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการท างาน น าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ท า
ให้ผู้อื่นเดือดรอ้น ไม่มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

5. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและนักเรยีนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและลงมือ
ปฏิบัติจริง 

6. ภายในโรงเรียนมีการจัดกจิกรรมสบืสานประเพณีตามวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองได้มสี่วนร่วมสืบสานประเพณีกับคนในชุมชน 

7. นักเรียนสามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการรับและการส่งสารให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 

8. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผูป้กครองได้ร่วมงานในการพฒันาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการด าเนินงานส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

 



 

 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
9. โรงเรียนลาซาลมฝี่ายส านักอธิการทีท่ าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ของ

นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือกบัทกุฝ่ายในการสนบัสนุนการทดสอบของนักเรียนได้
เป็นอย่างดีและสามารถร่วมมือกันในการพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. มีการส ารวจความต้องการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ตรงกบัความต้องการของนักเรียนโดยจัดเป็นชุมนุม  
ต่าง ๆ นักเรียนเข้าร่วมตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตน 

11. นักเรียนได้เข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดข้ึนและมีการฝึกฝนความสามารถทางด้านวิชาการและ
ความสามารถพเิศษ มีความพร้อมที่จะไปประกวดหรือแข่งขันกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 

12. มีการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกันในการช่วยเหลือ  
หรือแก้ไขปญัหาการเรียน หรือพฤติกรรมของนักเรียนเป็นอย่างดี 

13. มีการพฒันาศักยภาพจากการอบรม สัมมนาจากวิทยากรผู้ทรงความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือชุมชนแล้ว
น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รบัการพัฒนา 

14. มีการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
15. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผูป้กครองและมีความสมัพนัธ์ที่ดีในการร่วมมอืกันในการจัดการศึกษาให้

เป็นไปตามความต้องการของผูป้กครอง ชุมชนและร่วมช่วยเหลือหรอืแก้ไขปัญหาการเรียน หรือพฤติกรรม
ของนักเรียนร่วมกันเป็นอย่างด ี

16. ส่งเสริมใหบุ้คลากรครพูัฒนาตนเอง เข้ารบัการอบรมในการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์     
การออกข้อสอบคิดวิเคราะห์ และข้อสอบเชิงซ้อน 

17. ได้รับความร่วมมอืและได้รบัการสนบัสนุนจาก ผูป้กครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี โดยมีการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนใหผู้้ปกครองและชุมชนทราบอยูเ่สมอ 

18. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเหมาะสมกบัพฒันาการและความต้องการของนกัเรียน โดยมีการจัดท า
แผนการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ 

19. นักเรียนมีการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิด สามารถลงมือปฏิบัติจรงิด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
และสามารถสรุปองค์ความรู้ต่าง ๆ น าไปปรบัใช้กับการเรียนของตนเองได้ 

20. บุคลากรครูตามกลุ่มสาระต่าง ๆ ร่วมมอืกันในการแก้ปญัหาให้กับนักเรียนที่มปีัญหาในด้านการเรียน และ
พฤติกรรมในรปูแบบของการปรกึษาหารือและค้นหาวิธีการที่จะร่วมพัฒนานกัเรียนในรูปแบบของสงัคมแหง่
การเรียนรู ้

21. มีการจัดกิจกรรมให้นกัเรียนโดยใช้กระบวนการกลุม่ให้นักเรยีนได้กล้าพูด กล้าท า กล้าแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล โดยการน าเสนอผลงานของตนเอง 

22. มีการจัดเช่ือมโยง บูรณาการความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ และมีการแทรกการสอนคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค์ โดยเน้นให้นกัเรียนได้มีสมรรถนะ 5 ประการตามหลกัสูตร สู่การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

23. มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ทีห่ลากหลายอย่างเปน็ระบบ ถูกต้องและยุติธรรม 
24. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่รม่รื่นสวยงาม และมีแหลง่เรียนรู้ทีเ่หมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
25. โรงเรียนลาซาลโดยฝ่ายส านักอธิการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการสนบัสนุนการทดสอบของนักเรียนได้เป็นอย่างดีและ
สามารถร่วมมือกันในการพฒันาระบบการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



 

 

 

 

4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
 
คุณภาพของเด็ก 
- ส่งเสริมให้เด็กออกไปร่วมกิจกรรมและแข่งขันกับหน่วยงานอื่นให้มากขึ้น 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น 
การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เปน็ส าคัญ 
-พัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนบางส่วนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. ในการจัดกจิกรรมควรเน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี และใช้ทักษะการใช้อุปกรณ์ ICT อย่างคุ้มค่าเพื่อกระตุ้น

นักเรียนให้เกิดความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ เกิดความสนใจในการท ากจิกรรม เพื่อฝกึฝนทักษะการสื่อสาร ที่
ถูกต้อง เหมาะสม 

2. ครูควรมีเทคนิคการคิดค านวณที่หลากหลาย นอกจากนั้นควรสง่เสริมให้นักเรียนได้น าเสนอแนวคิดของตนเอง 
ซึ่งแต่ละคน อาจจะมีรปูแบบการคิดค านวณที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงฝึกฝนให้นักเรียนได้คิดอย่างเป็น
ล าดับ ข้ันตอน มีความละเอียดรอบคอบ ฝึกฝนการตรวจสอบค าตอบใหม้าก 

3. พัฒนาให้ครูทุกคนมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ ICT เพิ่มยิ่งข้ึน เพื่อน ามาจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยครูแต่ละกลุ่มสาระควรหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านสังคมและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตามกลุ่มสาระการเรยีนรูม้ากขึ้นและสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมกีารพฒันาที่
สูงข้ึน 

4. ควรส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มการคิดค้นนวัตกรรมในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 
มาส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะท าให้จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ควรก ากับติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือครูอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้การปฏิบัติหน้าที่มปีระสิทธิภาพเพิม่ขึ้นท าให้  

สามารถประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างถูกตอ้งเทีย่งธรรม 
2. ส่งเสริมให้มีองค์กรจากภายนอกให้เข้ามาช่วยในการเสริมสร้าง เผยแพร่ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด 

     ให้นักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนอย่างละ 2 ครั้ง  และประสานกับผู้ปกครองในการก ากับติดตามพฤติกรรม  
     ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 



 

 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1. การเชิญภูมปิัญญาท้องถ่ินมาให้ความรูก้ับนักเรียนจากชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านจากภายนอกสถานศึกษา 

ยังมีน้อยเกินไปและความรู้ทีจ่ะน าเสนอควรเป็นความรูท้ี่มีความจ าเป็นต่อการศึกษา และการด ารงตนอยู่ใน
สังคมปัจจุบัน 

2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ใหม้ีความหลากหลายเพิม่มากข้ึน เพื่อนักเรียนจะได้มีพฒันาในการน า
ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนรู้ของตน 

 
 

5.  แนวทางการพัฒนา 
    ระดับปฐมวัย 

     1. สนับสนุนให้เด็กออกไปร่วมท ากจิกรรมนอกสถานศึกษาน้อยครั้ง ควรส่งเสริมให้เด็กออกไปร่วมท ากจิกรรม 
         นอกสถานศึกษาให้มากขึ้น 
     2. ส่งเสรมิใหเ้ด็กได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษามากยิง่ข้ึน 
     3. จัดท าห้องศูนย์การเรียนรู้เพือ่สง่เสรมิให้เดก็เกิดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการทกุด้านอย่างสมดลุ   
     
    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. การหาแนวทางหรือมาตรการในการสง่เสรมิและสร้างความตระหนักในเรือ่งการประหยัด การรูจ้ักใช้เงิน
ในการด ารงชีวิต ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซื้อ – หาในสิง่ที่จ าเป็น 

2. จัดการประชุมผูป้กครองใหเ้พิ่มข้ึนกว่าเดมิโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมมือกันแก้ปญัหาทั้งทางด้าน
การเรียน และความประพฤติ  ร่วมมือกันในการมสี่วนร่วมในการเสนอแนะหรือให้แนวทางในการ
พัฒนาการบรหิารการจัดการศึกษากับทางโรงเรียน  

3. โรงเรียนควรก าหนดแผนในการพฒันาบุคลากรครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีการพัฒนาทางด้านทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบและเน้นปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระโดย
ให้ทุกกลุ่มสาระฯ ก าหนดกจิกรรมของกลุ่มสาระฯ มาน าเสนอ และเลือกกจิกรรมที่เกิดประโยชน์แก่
ผู้เรียน โดยโรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนกจิกรรมนั้น ๆ   พร้อมทั้งมกีารบรหิารจัดการและติดตาม
อย่างเป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหผ้ลสมัฤทธ์ิมีแนวโน้มทีสู่งข้ึนอย่างเป็นล าดับ 

4. ควรส่งเสริมให้นกัเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน เพื่อนกัเรียนได้มี
ประสบการณ์ตรง และรู้จักสังคมภายนอกโรงเรียนมากขึ้น น ามาปรบัใช้กับการด าเนินชีวิตในสังคมของ
นักเรียน         

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5 ความต้องการช่วยเหลือ 
ระดับปฐมวัย 
- จัดอบรมบุคลากรครู เรื่องการใช้สือ่เทคโนโลยีทีห่ลากหลาย ให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งข้ึน 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. ควรจัดให้มีครูผูส้อนทีม่ีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนานกัเรียนในด้านนวัตกรรมทุกระดับช้ัน เพือ่

ปลูกฝังและต่อยอด สามารถพฒันานักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาผูเ้รียนไดฝ้ึกทักษะการแสดงออก น าเสนอผลงานกระบวนการคิด อย่างเป็นรปูธรรม เพื่อพัฒนา

ตนเองในด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

6 ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดบั 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาต ิ
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด    

2. โรงเรียนสง่เสรมิประชาธิปไตย    

3. โรงเรียนน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง      
สู่สถานศึกษา 

 
  

4. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดบัชาติ 

 
  

5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และสื่อสาร 

 
  

6. ครู ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
  

7. โรงเรียนมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

 
  

8. มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
  



 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 โรงเรียนลาซาลได้มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของการศึกษาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในด้านคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบรหิารจัดการ และกระบวนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญท าให้โรงเรียนลาซาลได้มุง่พัฒนาในด้านการเรียนรู้ใหผู้้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่
ดีข้ึนโดยพัฒนาจากผลการสอบระดบัชาติ มีการส่งเสริมในด้านการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมา
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet   น ามาใช้ในการเรียนรู้ ทัง้นี้ทาง
โรงเรียนยงัได้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ น าผลการประเมินมาพฒันาการเรียนการสอนของ
ครูและนักเรียน ทัง้นี้โรงเรียนได้รูจ้ักบทบาท และหน้าที่ของการเป็นคนไทย มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ใหก้ารอบรมนักเรียนตามคุณลกัษณะและค่านิยมที่สถานศึกษาก าหนด ทัง้นี้โดยได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเปน็หลักคิดและปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้นักเรียนเป็น
คนดีของสังคม ห่างไกลยาเสพติด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
                             
 
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายงาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
 
 


