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รายงานประจ าปี  2560  ของฝ่ายบริการแนะแนว 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของนักเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อย่อยที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการท างาน 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีระบบการแนะแนว  ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน  
ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  สร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจและ
สามารถ  นักเรียนท างานรอบคอบ  คิดวางแผนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  รักการท างาน  สามารถท างาน
เป็นหมู่คณะ  และร่วมกับผู้อื่นได้   มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  บอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
ชักชวน  แนะน าอาชีพที่สุจริตที่ตนสนใจให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า ส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อม ความ
มั่นใจในการตัดสินใจในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  ทางฝ่ายบริการแนะแนวจึงได้จัดโครงการ/งาน 
ตอบสนองมาตรฐานที ่1 ข้อที่ 1.1 ข้อย่อยที่ 6  

จากการด าเนินโครงการ  งาน  พบว่านักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถสร้างองค์
ความรู้  เพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ   ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย  รักการท างาน รู้จักท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ตามความรู้
ความสามารถ  สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง  จากแบบประเมินความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตและมีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ นักเรียนระดับ ป.1-6  บอกเกี่ยวกับอาชีพได้  20 อาชีพ พร้อมระบุความชอบในอาชีพตามความ
คิดเห็นของตนเอง   นักเรียนระดับ ม.1.-ม.6  บอกเกี่ยวกับอาชีพได้   50  อาชีพ พร้อมระบุความชอบในอาชีพ
ตามความคิดเห็นของตนเอง   พร้อมระบุความชอบในอาชีพตามความคิดเห็นของตนเอง   เป็นการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน  ท าให้นักเรียน ได้รับการดูแลและช่วยเหลือได้
ตามความเหมาะสม  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน    นักเรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหา  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้   ผลการด าเนินงานตอบสนองการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  1  
ข้อที่ 1.1 ข้อย่อยที่ 6 อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  โรงเรียนสามารถติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับ 
ป. 1 , ม.3 และ ม.6 ได้ 100 % 

ภาพการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองมาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1  ข้อย่อยที่ 6 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

อาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัย ต่างๆได้มาแนะแนวในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.6 

รุ่นพ่ีศิษย์เก่ามาแนะแนวในการศึกษาต่อให้กับน้องๆ 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อย่อยที่ 4 สุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม  
   โรงเรียนยังมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม มีนิสัยในการดูสุขภาพ  
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน  าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ โดยจัดโครงการโรงเรียนส่งสุขภาพขึ นเพื่อตอบสนอง  มีการบริจาคโลหิต
“ท าความดีถวายพ่อ”  และน าโลหิตไปให้ผู้ป่วยที่ต้องโลหิต  ส่งเสริมให้ให้คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองรู้จักดูแล
รักษาสุขภาพตนเอง  รู้จักแบ่งปันในการช่วยเหลือผู้อื่น  และมีลักษณะจิตสังคม จึงได้จัดโครงการ  งาน  เพื่ อ
ตอบสนองมาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.2  ข้อย่อยที่ 4   

จากการด าเนินโครงการ  งาน  กิจกรรม  ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยและมี
วิธีการในการรักษาดูแลสุขภาพของตนเอง  รักการออกก าลังกายสม่ าเสมอ  สามารถเลือกเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคน
ละประเภท ยอมรับกฎกติกาของกลุ่ม  ของสังคม และสถานศึกษา   มีน  าหนัก  ส่วนสูง  มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ของกรมอนามัย นักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ และ
จากแบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม จากครูประจ าชั นนักเรียนระดับชั น ป.1- ม.6 จ านวน  
3,726  คน ได้ระดับ 3 ขึ นไป ร้อยละ  95.41  นองจากนี นักเรียนยังมีความรู้และสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ มีความมั่นใจ   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู  เพื่อนและบุคคลทั่วไป  มีการ
บริการในด้านการจัดการปฐมพยาบาลและเวชกรรมเบื องต้น  นักเรียนที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลและปฐมพยาบาล
เบื องต้นเป็นอย่างดี   มีผลตอบสนองการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  1 ข้อ 1.2  ข้อย่อยที่ 4  ส่งผลให้นักเรียนมี
สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ระดับ ดีเยี่ยม  ผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกาย
และน  าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม  นักเรียนที่เจ็บป่วยไก้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด 

โรงเรียนจัดโครงการบริจาคโลหิต  “ท าดีถวายพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตได้จัดท าปีละ  2  ครั ง ในปีการศึกษา  2560  บริจาคโลหิต  จ านวน  2  
ครั ง  เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2560  จ านวน   106  ราย  ได้โลหิตจ านวน  37,100  ซีซี.  บริจาคอวัยวะ  
จ านวน  5  ราย และครั งที่  2  วันที่  23  มกราคม  2561  จ านวน  130  ราย   ได้โลหิตจ านวน  45,500  ซีซี. 
ผลการด าเนินงานส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนและคนงานผู้มีจิตอาสาในการ
สร้างความดี  และมีลักษณะจิตต่อสังคม  ผลการด าเนินงานส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ครู  
ผลการประเมินงานอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ภาพการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองมาตรฐานที่  1  ข้อ 1.2  ข้อย่อยที่ 4 
 

                    
        
 

นักเรียนมีจิตอาสา และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตท าความดีถวาย“พ่อ” 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ข้อย่อยที่ 5 จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา  
 โรงเรียนมีนโยบายมุ่งเน้นให้การศึกษาที่ดีที่สุด  ให้แก่เยาวชนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา  
โดยจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  และนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนได้รับการช่วยเหลือ  ตาม
ความต้องการอย่างเหมาะสม  ภาคเรียนละ  1  ครั ง  ในปีการศึกษา  2560    ภาคเรียนที่  1  มีนักเรียนได้รับ
ทุนการศึกษา  จ านวน  210  คน  เป็นจ านวนเงินทั งสิ น  547,250  บาท     ในภาคเรียนที่  2  มีนักเรียนได้รับ
ทุนการศึกษา  จ านวน  214  คน  เป็นจ านวนเงินทั งสิ น  552,500  บาท  รวมตลอดปีการศึกษา  เป็นจ านวนเงิน
ทั งสิ น  1,099,750  บาท  มีการติดต่อประสานงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้กับนักเรียนในชั น  ม.4-6  
เพื่ออ านวยความสะดวก  และช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน เพื่อการศึกษา  และมี
นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสัมฤทธิ์  พันธ์ค้า 1 ทุนเป็นเงิน  จ านวนเงิน  1,000 
บาท และทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการกุศล 1 ทุนเป็นเงิน  จ านวนเงิน  3,000 บาท  นอกจากจี ยังได้รับ
ทุนการศึกษาจากธนาคาร ธกส. ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือและมีความพร้อมในการเรียนมากขึ น  เป็นการ
ช่วยลดและแบ่งเบาภาระของทางครอบครัวนักเรียน   
 นักเรียนที่เรียนดี  และนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน  ได้รับการช่วยเหลือทางการศึกษาให้ได้รับ
การศึกษาตามความเหมาะสม  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา และเป็นการช่วยเหลือสังคม
ตามนโยบายของคณะลาซาล   ผลการประเมินงานอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 

              
 

นักเรียนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยจากเจ้าหน้าที่  อนามัยโรงพยาบาลสรวรรค์ประชารักษ ์

จัดป้ายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวโรคภัยต่างๆ / จัดท าสบู่ไว้บริการในห้องน  า / มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ไว้บริการแก่นักเรียน 

ผู้จัดการธนาคาร ธกส. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
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